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 | رهش لئاوأ ىف ةصقلا هذه ةباتك نم تيهتنأ

 مالسلا ةدهاعم عقوت نأ ليق ىأ . 117 رياني
 | وهو ليئارسإو رصم نيب دودحلا ( لبقو

 عمتجملا عضو ىف ريبك رثأ هل نوكي نأ نكمي ام |[ل
 نم لدعأ نأ ىف ركفأ ملو .. رصم ىف شيعي ىذلا ىدوهيلا
 | لثمت ال ةصقلا نأل .ةديدجلا ثادحألا لخاد شيعت ثيحب ةصقل'

 1 ىرصملا عمتجملاب ترم ةلحرم لثمت اهنكلو امئاق اعقاو
 ىدوهيلا عمتجملا نع اهرشنأو اهبتكأ ةصق لوأ هذه تسيلو

 اذه تشع دقف .ةصق عبار ىأ ثلاث تناك امير .. ىرصملا
 ةيسابعلا ىح ىف ىبابشو ىابص شيعأ تنك ذنم عمتجلا
 ناكسلا نم ةيبلغأ مضي ناك ىذلا رهاظلا ىحل قصالنا
 | مث .. نوريثك تاقيدصو ءاقدصأ مهنيب نم ىل ناكو .. دوهيل'

 | ف ايلاط تنك امدنع دوهيلا ةراح ىف ىابص نم ةلحرم تش
 ةراجت لحم ىف اعئاب لمعأ ةزاجألا مايأ تنكو ةيوناثلا ةسردمل
 ىداهلا ديع دمحم موحرملا ىقيدص هكلمي «ىطالبو لدب
 همسا ىدوهي فظوم لمعلا ىف ىنلمازي ناكو ىكسوملا عراشب
 ةراحب هتيب ىف هتلئاع ةرايزل اريثك ىنبحصي ناك نوساس
 | نم ريشكب لمعلا ىنعمجو تلمعو تربك كلذ دعبو .. دوهيلا
 | فسويلا ذور ىف ىعم ةثالث نم ناك دوهيلا ءاقدصألا
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 ةصق ىف هتدرس ام وهو .. ليئارسإ ىلإ مهتثالث رجاه دقو
 ذنم مارهالا ىف ترشن ىتلا « ةيدوهيلا ىتقيدص تبهذ نيأ ٠
 .. تاونس ثالث نم رثكأ

 ةبسانملا ىحو نم تسيل ةصقلا هذه نأ لوقأ نأ ديرأ ب
 تشع عمتجم ىحو نم اهنكلو .. اهب انررم ىتلا ةيسايسلا

 ناسحإ
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 اهيدي نيب ةيمويلا ةديرجلا قاروأ بنيز توط ٌ
 لوقت ىهو ةيبصع ىف ضرآلا ىلع اهب تقلأو ا

 لحي نأ نكمي ال لجرلا اذه .. لمآ ال .. اهسفنل |[ ]

 دجو ول تومي هنأ .. اهشيعيو لكاشملا قلخي هنإ .. ةلكشم
 .. هفرعأ ىثإ .. ةلكشم الي هسفن ا
 تاطحلآ نيب بلقت تذَخآو ويباولا ىل[ اهدي ٍبنيَز تدمو . |
 اهينذأ عم تقلطناو .. ليئارسإ ةعاذإ ةطحم دنع تفقو ىتح |

 ..اعبط .. اهسفن نيبو اهنيب ددرتو .. رابخالا ةرشن ىلإ عمتست |
 ادبا نوكأ نل .. لامآلا ال ماهوألا شيعن انك دقل .. لمأ ال |
 . بحلا عونمم .. عونمم .. عونمم .. كانه |

 نم برهت اهناك ةيبصع ىف ويدارلا حاتفم بلقت تداعو
 موشلك مأ ةعاذا ةطحم دنع ىيدارلاب تفقوت مث .. ليئارسإ
 .. ادبأ نكمم شم ىللا هد وهأ .. مالس اي كاسنأ .. ىنغت تناكو |

 ىلع ناتتماص ناتعمد تطقسو .. اهردص قوف اهسأر طقسو |

 هلك اهيف ام اهب دشت اهنأك ةقيمع ةديهنت تدهنت مث .. اهيدخ
 تقلاو ةضيرملا اهقاس اهءارو دشت اصع ىلع ةدنتسم تماقو

 .. مانت اهلعل .. شارفلا قوف اهسفن
| 
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 , ةملسن ةيِيووَي دير تناك

 لك دعب ةيدوهيلا ةفصف ضقانت ىأ ريبعتلا اذه ىف سيلو
 ىتلا ثادحألا هذه لكو ةذاشلا ةيخيراتلا نينسلا نم تائملا هذه
 اهنكلو ةينيد ةفص  ةيدوهيلا ىأ_ دعت مل دوهيلا اهبشاع
 انيد تسيل ةيدوهيلا نأ ىأ .. ةيصخش نع ربعت تحنصأ
 ةيصخش ىأ ىلع بلغتت ةيصخش ىهو .. ةيصخش اهنكلو

 الوأ وه ىدوهيلاف .. ىدوهيلا اهيلإ بستني نأ نكمي ىرخأ

 ايدوهي نوكي نأك .. ءىش ىأ نوكي نأ نكمي كلذ دعبو ىدوهي
 لقنت امهمو .. ايسور ايدوهي ىأ .. ايكيرمأ ايدوهي وأ .. ايسنرف
 نم لقنت ول كلذكو .. ىدوهي الوأ وهف ةيسنج ىلإ ةيسنج نم
 .. ىحيسسم ىدوهي وهف ةيحيسملا قنتعا ولف .. نيد ىلإ نيد
 بنيز تقنتعا دقو .. ىذوب ىدوهي وهف ةيذوبلا قتتعا ولو
 غلابت بنيز تناك اميرو .. ةملسم ةيدوهي تحبصأف مالسإلا
 ةيدوهيلا ةيصخشلا نكلو مالسإلا ديلاقتو رئاعش لك عابتا ىف
 مسرت ىتلا ةيصخشلا .. اهيلع رطيسمملا عباطلا ىه امئاد تلظ

 اهتاوطخ مسرتو اهفطاوعو اهسيساحأ تاقالطناو اهركف هاجتا

 ىذلا ملاعلا ىف اهعضتو اهتاملك رايتخا ىتحو اهتافرصتو
 ربصلاو .. هل ةياهن ال ىذلا حومطلا ملاع .. دوهيلا هب زيمتي
 ءافخا دمعتي ىذلا تماصلا ءاكذلاو .. ادبأ ىهتني ال. ىذلا

 ...تملسا ىكف' (١
 .. بنيز تحبصأ ىتمو
 ىسول اهمسا ناك .. تاينيعبرألا فصتنم ىف .. نامز

 أ
1 

 ىدحو انه ىنوكرتت ال « * 3١

 ىكز نم ةجوزتم تناكو .. ىدينه نايسول لماكلا مسالاو
 اهلك ةلئاعلا .. نيمساي اهتنباو كازيا اهنبا هنم تبجنأو لوؤار
 . ىسوم انديس مايأ ذنم دوهي ةلالس نمو ةيدوهي

 نم تسيلو رهاظلا ىحب ةقش ىف ميقت ةعضاوتم ةلثاع ىهو
 تالئاعك رصم ىف عملت تناك ىتلا ةينغلا ةيدوهيلا تالئاعلا

 ..و..و..و ىريصومو ليروكشو خورابو ىواطقو ليروك

 تاطخأ ىتلا ىه اهنأل امئاد اهسفن مولت ىسول تناكو ْ
 اهنباو ىه هيف شيعت ىذلا ريقفلا ىوتسملا اذه تراتخاو |

 ..:ريثلا لامجلا نم صاخ عونب زاتمت .. ةليمج اهنإ .. اهتتباو
 ازاربا اهدسج طوطخ عيمج زربت اهنكلو ةريصق اهتماقف
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 ناتزنتكم اهاتقشو .: اهقاس .. افرصخ ... اهاذهت :. اريشم

 امهللظت ناتيقرش اهانيعو .. ةرمتسم ةليق ىف ناشيعت امهناك
 .. هراتخت ىذلا لجرلا امهب دشت نأ لواحت اهنأك ةليوط شومر
 .. تاسفنهلا نم ةمزح هنآك مالظلا ىف عئاض دوس اهرعتتو
 اهنإ .. ةيكذ ىهو .. لامجلا نم عونلا اذه ةليمج اهنأ ملعت ىهو
 ةدحاو ةرم الإ اهؤاكذ اهنخي ملو ةيكذ ةأرماك اهسفنب نمؤت
 ةرشع ةسماخلا ىف لازت ال اهمايأ تناك .. ىكز تجوزت امدنع

 باش ,. اهل ةمالسبتتنا ةيف ثيحك اميرا,, هقبحأو ..:أاهرّمع نم
 ةزه لكل ملستسيو ماوعأ ةسمخب اهربكي ءىداه ميسو ليوط
 لجر وه ملستسملا لجرلا نأ اهمايأ ردقت مل .. اهينيع نم شمر
 اهيصتغي وأ ةأرملا ىرتشي ىذلا وه ىوقلا لجرلا .. قيعض
 هتجوزتو اهمايأ اهؤاكذ اهناخ .. ملستسي ىذلا لجرلا سيلو
 نكي مل .. مالستسالا اذهو ةماسولا الإ هيف نكي مل هنأ مغر
 . مهي ال .. ةينغ ةظاع نم تناك اضيأ ىه الو اينغ

 عيباني رجفنتف ةيرحسلا اصعلاب قوسلا نويرضي دوهيلا نإ
 هاصعب رحبلا ىسوم برض امك مهمادقأ تحت نم ةورثلا
 تثبل ام اهنكلو .. دوهيلا مادقأ تحت ادهمم الهس اقيرط قشناف
 هنإ .. قوسلا اهب برضي اًصغ كلمي ال ىكز نأ فشتكا نأ
 هيطعت امو اهلك ايندلل ملستسم هنإ اهدحو اهل املستسم سيل
 .هتقيظو نم هذخاي ىذلا.بترملاب ءفتكم هنإ .. هيفكي انيندلا
 نأ .. رثكأ ىلإ ىعسي نأ هيلع حلت تناكو .. تاباسح عجارمك
 هنإ .. لمآ ال نكلو .. رخآ قيرط نم قوسلا لخدي نأ .. فزاجي
 امهصقني الو نابرشيو نالكأي هتنباو هنباو .. اذكه ديعس
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 اهيلع لصح هنأ ىف رصحتا ىدوهيك هحومط لك نإ .. ءىش

 نأ نكمي ال ليصأ ىدوهي ىه اهحومط نكلو ..اهجوزتو ىه

 اهبيبح ناضخا ىق لايلب عيشي نأ نكمي الو بحلاب ىفتكي
 .٠ اهتابنج عسوأب ةايحلا ديرت .. رثكأ ديرت اهنإ .. هتجوزت ىدلا
 ىواطقو ليروكش ةلئاع شيعت امك اهادلوو ىه شيعت نأ دير:

 ىلع ىتح سرطغتت ىتلا ةيدوهيلا تالئالعلا هذه .. ىحارزمو
 .. لقالا ىوتسملا ىف نوشيعي نيذلا مهسفنأ درهيلا

 ةملسم اموي نوكتس اهنأ ادبأ اهلاب ىلع رطخي نكي ملو
 | تناك .. اهديرت ىتلا ةايحلا هذه ىلإ لصت ىتح اهمالسا نلعتو

 كرحتي لمآ لكو .. دوهيلا ةايح ىه اهب سحت امك ةايحلا لك

 دوهيلا شيعي امك شيعت .. ىدوهي لمآ وه اًهتاجلخ ىف

 .. دوهيلا هيلإ لصي ام ىلإ لصتو دوهيلا ىعسي امك ىعستو
 ةينغلا ةيقارلا ةقبطلا ىلإ لصت نأ امئاد اهتدقع تتاكو

 بظاوت نكت مل .. ةنيدتم ةيدوهي نكت ملف كلذ مغرو ..ةيدوهيلا
 ىح ىف مهتيب نم بيرقلا ىزانكشالا دبعم ىلع ددرتلا ىلع
 .. ةيسابعلا ىح نم بيرقلا رخآلا دبعملا ىلع الو رهاظلا

 ازيل اهتخأ نأ مغر ةالصلا ةرورضب ةعنتقم اساسأ نكت ملو
 رهظلا ةالصو حابصلا ةالص ىلصتو اهنيدت ىف ةفرطتم تناك

 نامويلا امهنأل عوبسأ لك نم سيمخلاو نينثالا ىموي موصتو
 نم اًريل تذخأ اذام .. سيثكلا لخاد ةأروتلا امهيف ىلتت ناذللا

 نوكت داكت .. ةضيرم اهنإ .. ةيعيبط تسيل اهنإ .. اهتالص
 ناك ىذلا ةالصلا لاش ةرم تقرس ىسول نإ لب .. ةنونجم

 فتلي لاشلا .. ةيبهذلا طويخلا ضغيبب هزرطيو هب زتعي اهوبأ
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 لوط هردص ىلع مهضعب هطبري دقو ةالصلا ةعاس دوهيلا هب
 ةكيحت تناك صيفق ىلإ هتفاضاو هتقرس .. اكربت همؤي
 تيقب اهثكلو .. اهلتنقي اهوبأ داك .. ئقد ةيهاد ايو .ءاهسفنل
 هنم:اهصيمقل حلصأ بهذملا ىريرحلا لاشلا اذه ناب ةعنتقم
  ةالصلل

 نأ مارح .. تيسلا موي. هركت ىسول تناك .. كلذ نم رثكأو

 مويلا ىق حارتساو مايأ ةتس ىق ايندلا قلخ دقف هللا هيف حارتسا

 تبسلا موي لمعي مل هللا ماد امو .. تبسلا موي ناكو عباسلا

 دوهيلا ىلع تمرح ... مويلا اذه ىق لمعلا دوهيلا ىلع مرح دقف

 ث هب ىرتشي اشرق طقتليو هييج ىف هدي: دمي
 7 مويلا اذه ىف ىشملا وأ رفسلل رطضا اذإو

 اموي لاق هسفن نويروج نب نإ .. ليم فصن نم رشكأ ىشمي
 ةساعتل ملستست اذامل «لافطألا ةساعت موي ىه تبسلا موي نإ»
 .. ةساعتلا هذه نم اهيفعي ىتح لا لداجت ال اذامل ,.. تيسلا موي
 ةءاضا ىلإ ةلباقملا ةقشلا ىف مهناريج جاتحا امدنع ركذت ىهو
 هئاقدصأ دحأ ىدانو نايد مهنبا جرخق تبسلا موي رونلا
 ارجآ اشرق هيطعي نأ باوبلا رمأ مث مهل رونلا ءىضيل نيملسملا
 لافطألا حبصأو .. هءاضأو رونلا رارز ىلإ هدي دم هنأل هل

 نورميو تبسلا مويب نيكحاض نوردنتي ىحلا ىف نوملسملا
 .. رونلا ةءاضإ .. مهتامدخ نوضرعي مهو دوهيلا تويب ىلع

 دقو .. نوكحضي مهو .. قبط لسغ .. وهطلا روباو لاعشإ |.
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 | ىذلا مويلا هنإ .. تبس موي لك باذعلا دؤهيلا ىلع ضرفي

 | وأ ٍبتكي وأ خيطي وأ رونلا دقويل هدي دمي نأ ىتح .. ةكرح ىأ

 ةءاضأو تبسلا مايآ نم موي ىف اهدي تدمو اموي ىسول تراث

 نأ نم الدب ىرجأ انأ ىنوطعا .. حيصت ىهو تيبلا راوتأ لك

 5 نيملسملل هوطعت |

 ىلع ةضورفملا ماعطلا ديلاقت ىلع ىتح درمتت ىسول تناك ا
 عبرألا تاذ تاناويحلا محل الإ لكآي ال ىدوهيلا نإ .. دوهيلا

 يللا, «ناذببا اهل سلو قرقفم كلظ اوبآ جوكر نأ رب |
 نأ ىدوهيلا ىلع عونمم .. راقنم اهل نوكي الأ طرشب ةقيلألا
 محل لكأي نأ هنيدع عوثممو انانسأ هل نال ريزنخلا محل لكاي |
 لكات ىسول تناك كلذ مغرو .. رفاظأ هل ناويح هنأل بنرالا |

 بنرألا محل تلكأو ةبسانم ىأ ىف اهل مدقي امدنع ريزنخلا محل |

 .. بنارألاب ةيخولم ةميلو ىلإ ةيدعس اهتقيدص اهتعد امدنع |
 قيطت ال اهنأ كلذ نم رثكأو .. ليصافتلا هذهب ديقتت اذامل |

 خ .. ةيدوهيلا دايعألا ماعط «ريشوكلا» |

 .. هتيدوهي نع هسفن لصف هنأكف ديعلا ىف ارومخم ازبخ لكأي

 نكت مل اهنكلو .. ريشوكلا زبخل ملستست نأ رطضت تنكو

 وهو حصفلا ديع ىف مهنإ .. ديلاقتلا لكل ملستست نأ عيطتست
 ايدج وأ ةاش نوحبذي ءانيس ىلإ رصم نم دوهيلا روبع ديع

 ماعط ىأ وأ ىوشملا مظعلا نم ةعطقو ريشوكلا زبخ نولكايو

 ةوسق نم روبعلا مايأ دوهيلا هيناعي ناك امب مهركذي هوركم
 نم جورخلا ةصق ىكحي بالا سلجي مث عوجلاو نامرحلا
 ى .. «ميلشروأ ىف مداقلا ماعلا ىقتلن» ءاعدب ىهتنيو رصم

 ةدمل نوعنتمي نارقغلا موي ديعب ىهتنت ىتلا ةرشعلا ريفكتلا مايأ
 دوهيلا ةريسمل ةركذت ةيذحالا سبل نع ةعاس نيرشعو سمخ

 نم نإ .. ةريمخ الب
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 ىسولو .. ماعلا لالخ دايعأ ةرشع نم رثكأ اهنإ ..ى..و.. ةافحلا
 نأ نكمي ال .. ةفرطتملا ديلاقتلا هذه لكل ملستست نأ عيطتست ال“
 ىلإ برقأ ىه ىتلا تاهافتلا هذه لكب رمأ ىذلا وه برلا نوكي
 ؛ةتيتعتلا لكاسو

 .. ةيدوهي تناك دقف ةينيدلا ديلاقتلا.ىلغ ىسول ادرمت مرو
 عمتجملاو .. دوهي اهلك ايندلا نأكو ش شيعت ئهو .. ةيدوهي اهلك
 : دوهي ءارقفلاو ءاينغالا .: دوهيلا عمتجم قه هب سحت ىذلا

 ىوقأ وه اهمايأ رصم ىف ىدوهيلا عمتجلا ناك دقو
 لك اوناكو .. عمتجملا اذه لخاد ةورثلا زكارم لك .. تاعمتجملا
 تناكو !: توهز سين نا اديعع [1؟كسبا 2ق ناك وش
 .٠ ىدوهيلا عمتجلاب ةصاخ فعشض وَشْلَع نماركلكادضق

 رثكأو .. «ىنويهصلا لوسرلا» ةفيحص اهنيب ةحيرص فحص
 ةيريخ تايعمج اهناكو ودبت تاعربتلا عمجل ةيعمج نم
 ةكرحلا ةمدخ ىف هعمجت ام لكو «نبللا ةطقن» ةيعمجك
 ىسول ىلإ نولصي تايعمجلا هذه ىبودنم ناكو .. ةينويهصلا
 اذامل .. ءارقفلا نم نوذخأت اذامل .. مههوجو ىف خرصتف
 . هشنم تيب وأ هاداع تيب وأ ىحارزم تيب ىلإ نوبهذت ال

 ىف نودجت امدنع اودوعو ىنع اوبهذا .. نييالملا باحصأ تويب

 .. ىريصوم نييالمك نييالم تيبلا اذه

 تبهذو .. اهجوز زجع ىطغتل لمعت نأ ىسول تررقو
 ىف ةقالح لحم ىقرأ ناكو هورفاتس» ىلإ اهسفن تمدقو
 ةلماغك اهسفن تمدق .. ءارمالاو تاواشابلا قالح .. ةرهاقلا
 قثاو هنال ال اروف ارفاتس قفاوو .. لاجرلا رفاظأ ملقت ريكيتام
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 نكلو رفاظالا ملقت اه:أل ال اهسفن تمدق دق تناك اهسفن ىهو |

 نم عوتلا اذه اهل اهنال نكلو رفاظالا ميلقت ىف اهيهاومب
 .. لامجلا ىلع ةراثإلا هيف بلغت ىذلا ريثملا لامجلا ..لامجلا

 .. رفاظألا هذه باحضأ نم ءىشب جرخت نأ عيطتست دق اهنال

 .. ىردي نمر . ةيعامتجا تاقالع درجم ىه رفاظالا نإ

 نم ةقثاو ىسولو اهرفاظأ ميلقتل اهيلإ تدتما دي لوأ ذنمو
 لاجرلا عباصأ نأ .. ريثملا لامجلا اذه نم ةقثاو .. اهسفن |

 لسوتت اهناك ةفطعتسم ةمعان تاسمل ىف اهيدي نيب كرحتت

 ةحلم تاوعد اهناك امئاد اههجاوت ةعساو ةماستباو .. اهيلإ

 لزغلاب ضبنت ثيداحألاو اهيلإ ثدحتلا نع نوفكي ال لاجرلاو |

 ضرفت ىهو .. اليوط اهعم اوقبي نأ نولواحي مهلك .. اهيدي |
 .. ةعاس اهيدي نيب هعباصأ ىقبت نأ قحتسي نم كانه .. اهتدارا

 لك :. قئاقد سمخ نم رثكأ هعباصا ىلع ىقبي ال نم كانهو
 ةميقو هضورع ةميقو .. ةيعامتجالا هتميقل اهريدقت بسح |

 ةسمخ اشيشقب اهل عفد رقص اشاب راتخم نإ .. شيشقبلا |
 .. اشرق نيسمخ ناك هرفاظأ ميلقت رجأ نأ مغر تاهينج

 هعم لمحي نأ هرفاظأ ملقيل ءاج املك دوعت ىلع كب نسحمو
 . شيشقبلا بناجب اهل اهكرتيو ءارمح ةدرو
 ٠ ىرفاتس لخم ةمجن تحيضا .. ىسول ترهتشاو |

 ةقبلو ةريثمو ةليمج اهنأ .. ةبعص ةأرما اهنأب ترهتشاو
 .٠ ةلوهسب اهسفن ىطعت ال اهنأ .. ةبعص اهنكلو مدلا ةفيفخو
 تررق دق تناك العف ىهو .. اهلان هنأ تيثي نأ عيطتسي دحأ ال
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 انام امئاد: اهسفن لاست اهت[ .: ةبعص ةارما اهسقت نم لعجت نأ
 .. لجرلا اذه اهل مدقي نأ عيطتسي اذامو لجرلا اذه نم ديرت
 اميف ركفت تأدب همدقت نأ عيطتست ام ديرت اهنأ تدجو اذإف

 . رثكأ مأ ةلبق مأ ةماستبا .. هّيطعي

 ىسول ىلإ لجر ىأ هي لصي نال ىفكي شيشقبلا نكي:ملو
 هلخدت ال شيشقب درجم وه شيشتقبلا .. هتميق تعفترا امهم
 .. هرفاظأ ميلقت نم رثكأ اهنم لجرلا دارأ اذإ اهباسح ىسول
 ىاشلا لوانتل ةثيرب ةوعد ىف لجر عم جرخت نأ درجم ىتح
 لبقت ال اهنإ .. ماقرألاب اهباسح بسحت ىسول تناك ءاشعلا ىأ
 لوانتل وأ الثم ىئامنيس مليف ةدهاشمل لجر عم جرخت نأ
 لوانت وأ كامسألا ةقيدح وأ تاناويحلا ةقيدح ىف ىاشلا
 ءاسنلا وأ تانبلا هلعفت ام اذه .. ىداع لحم ىف ءاشعلا
 الإ لجر عم رهظت نأ لبقت ال اهنأ .. ال .. ىسول امأ .. تاطيبعلا
 ىلإ اهوعدي ناك .. اهتميق نم عفري .. ائيش اهيطعي عمتجم ىف
 عفترت ىتح ىلع دمحم ىدان ىف ىأ تارايسلا ىدان ىف ءاشعلا
 ليروكيشو هاداعو خورابو ىواطق تالئاع ءاسن ىوتسم ىلإ
 اهيلع ددرتي ناك دقو .. ىقارلا ىدوهيلا غمتجملا ءاسن ىقابو
 اوناك مهنكلو .. ىدوهيلا عمتجملا اذه نم لجر اهنئابز نمض
 اهنإ .. مهاوتسم ىف تسيل اهنإ .. نيلاعتم اهمامأ نوسلجي
 لصي نأ مهنم لواحي ناك نم ىتح .. ريكيئام ةلماع درجم
 هرصق ىف ةمداخ اهناك اهثداحي ناك .. اهدسج ىلإ .. اهيلإ
 | تنحل ةديس مانت نأ هسصب خيطلا نح لاسثت:نآ اهيلع نقرغي
 ( ىقبطلا رورغلاو ةيقبطلا ةعزنلا نإ .. هشارف ىف هيلإ ىتأتو
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 ىف رخآ عمتجم ىأ لخاد هنم عشبأ ىدوهيلا عمتجملا لخاد

 ةلماك اهتيصخشو اهتميقب سحت ىسول نكت ملو .. رصم

 .:نيملسلا اهئاقدصأو اهنئابز نيب الإ ةريثم ةليمج ةأرماك

 نبا كب تحدم اهيلع ضرع دقو .. نييحيسملا نم رثكأ نيملسلا
 .. تارايسلا ىدا ىف ءاشعلا ىلإ هبحصت نأ ىجيلملا اشاي ىلع

 | ىقراأ سأر بئاجب اهسأر عضت نأ كانه عيطتست اهنإ .. تلبقو
 | نمو .. كانه هيلايل ىضقي قوراف كلملاو .. ةيدوهي ةأرما ىنغاو

 | لك نإ .. قوراف كلملا البو .. اهيلإ هينيع دشت دق .. ىردي

 | .. اشاي نبا .: ميسو ٍتاش تحدمو .: كات نييال

 ىقرأ ىلإ اهمدقيسو هتيحصب اهفرشيس هنأ كش الو

 لك ىق هلو ريكس هنأ هنع فورعملا نم ناك نإو تايصخشلا
 :. مهعال ,: مهياال .: ىوتخم ةضق ةليل

 تلغتشا ذنم اهتعمج ىتلا اهتارخدم نم تذخآ نيموي ىفو

 ىف عئار اهقوذ نإ .. اغثار ابوث اهسقنل تعنصو ورفاتس دنع

 نأ لبق بايث ةكئاحك لمعت نأ تركف اهنأ ىتح بايشلا رايتخا

 حتفي رفاظألا ميلقت نآل امير .. لاجرلا رفاظأ ملقت نأ ررقت
 .. ءاسن سالم ةكئاح نوكت نأ نم عسوأ اهمتجم اهمامأ

 اهسبالم ىتح بروجلاو .. ءاذحلا .. ديدج ءىش لك ترتشاو

 ىلإ ةجاح ىف نوكت نل اهنأ ةقثاو تناك اهنأ مغر ةيلخادلا
 طقف اهنكلو .. تحدم مامأ الو ىتح دحأ مامأ اهعلخ ىأ اهضرع
 ىقارلا عمتجملا ىزغت اهنأ ةيونعملا اهحور نم عفرت نأ تدارأ
 تارهوجملا ىف تراتحاو .. قار وه ام لكب حلستت نأ بجيف

 الو «فيتندناب» ال .. انيمث ائيش كلمت ال اهنأ .. اهب نيزتت ىتلا
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 تارهوجملا عم براقتي أ ىواستي نأ نكمي ائيش الو «ريتيلوس»
 رجاتست نأ تركفو .. ترايسلا ئدان ءاسن اهب .نيزشت ىتلا
 نم هرجأتست .. اهردص ىلع هقلعت ىلاغ سام سوبدك «شورب»
 اهدنع نوبز بيجن دمحأ نإ .. بيجن دمحأ .. ىجرهاوجلا
 ضرتقت نأ تركف مث .. اهيف قثي نأ نكميو هعنقت نأ عيطتستو
 اهل هكرت ىذلاو لييتاد اهتقيدص هكلمت ىذلا ريتيلوسلا متاخلا
 .. برحلا ىف لتقي نأ لبق ىزيلجنالا طباضلا اهقيدص

 الب تارايسلا ىدان لخدت نأ تررقو كلذ لك نع تلدع اهنكلو
 ىلدتت ىذلاو اهمأ هب ظفتحت ىذلا قلحلا ىتح الو .. اهتارهوجم
 نيلرام نإ .. ريثما اهلامج ىفكي .. عونصم ىناباي ُولّول تابح هئم
 اهب نيزتت نأ ضفرتو تارهوجملاو ىلحلا هركت تناك شيرتيد
 ةليمج اضيأ اهنإ .. ءىش اهلامج نع سانلا نويع لغشي ال ىتح
 متاخب راظنألا اهيلإ تفلت نال ةجاح ىف تسيل .. ىرثوم نيلرامك
 .. اهاتفش ..اهلامج ىفكيو .. فيتندناب وأ شورب ىأ ريتيلوس
 .. اهرهاوج ىه هذه .. اهرصخ .. اهادهن .. اهانيع

 نأل ةجاح ىف نكت ملو .. ةآرملا مامأ اهسفنب ةبجعم تققوو
 ىهو تيبلا جراخ لمعت تادب ذنم اهنإ .. ىكز اهجوز نذاتست
 هتعيبط نم وهو .. اهلأسي نأ ىتح قحلا هل سيل .. ةرح
 تحبصأ دقو .. تيبلا صخي ام .. هصخي اميف الإ اهلأسي ال
 نمث عفدت اهنإ .. تيبلا صخي امم ريثك ىف هبسكت امب مهاست
 هترايسب ءاج تحدم نأ ىلإ لصت ةيرح ىهو .. اهتيرح
 .. رهاظلا ىح ىف تيبلا مامأ نم اهذخايل

 ىف ةقثلا اهلخاد ىف خفنت ىهو تارايسلا ىدان تلخدو
 اهنإ اهبنذ سيل .. انه ةيصخش ىأ نع لقت ال اهنإ .. اهسفن
 تظحالو .. كب الو اشاب الو .. رينويلم ةجوز الو ةنبا تسيل
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 مستبت ىهو تلاقو زوجعلا لجرلا ديب اهدي ىف ةظفتحم تلظف |

 | اههتن تحتم ةقاجت لقاك نمرااببلا يضتاب حاسبه نشمي
 فرعت ىهو اهنع لأسي اهقرعي ال نم نإ .. رابلا ةيحان اهب
 ىقابلاو اهنئابز نم مهنم ريثك .. مهلك مهفرعت امبر .. نيريثكلا
 تحدم بناجب رابلا ةدئام ةفاح بناجب تفقوو .. مهنع عمست

 اهيلإ نوللستي لاجرلا نأ تظحالو .. هساك بعي أدب ىذلا
 نأ مهسفنأل مهمارتحا نم الو مهقح نم سيل نأكو مهنويعب
 تظحالو .. ىدانلا تاديس ىلإ نورظني امك اراهج اهيلإ اورظني
 نمو اهنلهاجتي ةيدوهيلا تالئاعلا تاديس نأ اهينيع ريدت ىهو
 اهل لوقت نأ ديرت اهنأك لاعتب اهيلإ رظنت اهدجت اهينيعب ىقتلت
 لاجرلا لكو .. ريكينام ةلماع ىوس تسيل اهنأ قرعت اهنأ
 عمتجلا نم ءاوس مهتاجوز مهبحصت نيذلاو مهفرعت نيذلا
 اهب اورم اذإ اهنويحي ملسملا وأ ىحيسملا عمتجملا وأ ىدوهيلا
 لحم ىف مهنم اهتدوعت ىتلا ةيحتلاك تسيل ةدراب ةيمسر ةيحت
 هتجوزو نيهوك ىليا ريتويلملا اهب رم نأ ثدح لب .. ورفاتس
 | امير زوجع لجر وهو .. ماعطلا ةعاق ىلإ امهقيرط ىف امهو
 : هيلإ اهمدقو تحدم كرحتو .. نيعبسلا زواج

 .. اهفرعت له ىسول -
 : اهدي طقتلي وهو زوجعلا لاقو
 .. ةليمج كنإ .. ىنمتأ .. ال -

 اهنأ تعداو اهيلإ اهرهظ هتجوز ترادأ ةظحللا سفن ىفو
 اهلهاجت دمعتت ةجوزلا نأ ىسول تظحالو هقيدص ثداحت

 : ةعساو ةماستبا هل
 .. كتجوز ةديسلاب ىنفرعت نلأ -
 ثحبي وهو لاقو ةعرسب اهدي نم هدي زوجعلا لجرلا دشو
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 : هنع دعتبت تأدب ىتلا هتجوز نع نيتعلاه نينيعب
 .. ىرخأ ةيسانم ىف .. ىنفرشي -
 .. هتجوز فلخ دعتباو
 | لاجرلاو بازعلا بابشلا ضعب ىسولو تحدم لوح فقلاو

 | طيحت لزغلا تاملك تادبو .. مهتاجوز نوبحصي ال نيذلا
 | مهنم اهعمست ىتلا تاملكلا نم حرصأو ارجأ تاملك .. ىسولب |
 أ أدي رابلا لماع نإ لب .. ورفاتس لحم ىف مهرفاظأ ملقت ىهو
 مقر نع اهلاسيو تاملكلا ضعب هسفنل قرسي رخآلا ىه
 اهيلع ارجتي أدبو هب بعلت رمخلا تأدب تحدمو .. نوقيلتلا
 | نم عم مئاتشو تاقانخ ريثي مث اهرصخو اهفتك سسحتي
 أ هذه رسخت ..:ءىش لك دقفت انه اهتأ سحت ىهو ..هلؤسح |

 أ دحأ ال .. ةيعص ةاتفك اهتعمس دقفت لقألا ىلع اهنإ ..ةيغللا
 ىف ابعص ربتعي ءىش ال .. ةبعص ةأرما اهتأ ىلع انه اهلماعي
 .. دحأ الو .. تارايسلا ىدان

 : تحدم اهب حاصو بحستت تادب ةقابلبو

 ؟ نيأ ىلإ -
 : ةريبك ةكحض كحضت ىهو هل تلاق
 دنق نوكت نأ ىشخأ .. ةآرملا ىف ىلامج ىلع نئمطاس -

 .. ةعطق ىنم تلكأ

 دقتعم وهو بهذت اهكرتو ةرومخم ةكحض تحدم كحضو
 .. مامحلا ىلإ بهذت اهنأ

 بابلا ىلإ لصت ىهو تكسامتو .. ملسلا لزنت ترجو
 ىف تفقوو .. لينلا رصق عراش ىلع لطملا ىجراخلا
 .. ىسكات ةرايس اهل وعدي نأ سراحلا رمات ةيطارقتسرأ
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 ىح ىلإ ىسكاتلا تبكرو .. تارايسلا ىدان ءاضعا ىطعي امم أ

 الإ ديرت ام ىلإ لصت نل .. ةيدوهيلا ةيقارلا ةقبطلا تاعمتجم |

 لقأ ىطعت اهنأ سحت نأ ديرت ال اهنإ .. اريبك اشيشقب هتطعأو

 .. اهتيب ىلإ“:. رهاللا
 نع ديرت ام ىلإ لصت نل اهنأ ىسول تررق اهموي نمو

 .. اهب ملحت تشاع ىتلا تاعمتجملا هذه ىلإ جورخلا قيرط

 لالخ نمو .. ةصاخلا اهتايح لالخ نم .. اهسفن لالخ نه
 الإ ةبعص نوكت نأ نكمي ال ةأرملاو .. ةبعص ةأرماك اهتيصخش

 نأ ملعت ىهو .. ىطعت ام فاعضأ ذخأت .. ةيكذ ةأرما تناك اذإ

 ىف .. ةملك ىف اهتثونأو اهلامج ساكعنا وه هيطعت ام لك
 .. نمث اهل ةملكلاو .. رثكأ وه اميف .. ةسمل ىف .. ةماستيأ

 نمثلاو .. ربكأو ربكأ اهنمث ةسمللاو .. ريكأ نمث اهل ةماستبالاو

 نم ةمدخ نوكي دقو ةيده نوكي دق نمثلا .. شيشقبلا وه سيل
 الإ رثكأ ىطعت نأ رطضت ملو .. اهيلإ جاتحت ىتلا تامدخلا

 .. ىلوبدملا كب نمحرلا ديعل
 ملقي .. ورفاتس لحم ىف اهنئابز نم كب نمحرلا دبع ناك

 ..ميلقت ىأ اهيف ىدجت ال ةنشخ ةضيرع رفاظأ اهنأ مغر هرفاظأ

 نم ىهو .. ةيقارلا ةقبطلا رهاظم ىه هذه نآل اهملقي ناك هنكلو
 ىف ىوضعو تارامعو ىضارأ كلمي ىحالفلا ةيقارلا ةقبطلا

 دقو .. باونلا سلجم ىف وضعو نييروتسدلا رارحألا بزح
 نع فكي ال هنإ .. اهعم هثيدح لالخ نم هنع ءىش لك تفرع

 .. ةنشخلا ةضيرعلا هرفاظأب بعلت اهيدي نيب هديو مالكلا
 : الئاق امئاد ىهتنيو

 8 1 8 ىدحو انه ىنوكرتت ال



 .. ىرمأت نأ كل .. رثكأو نيديرتام لك ىسول اي ىتم -
 ىلإ اهدي دمت ىفو ةلئاق ةريبك ةكح ض هل كحضتو

 ىخسلا شيشقبلا |

 .. كي نمحرلا دبع اي ربصتلا -
 ناك دقل .. ىتيس ندراج ىف هتارامع نع اهثدحي ادب نأ ىلإ |
 اهكرت دقو ةيناظيربلا ةراقسلا ىف فظومل اهققش ىدحا رجؤي |

 اهنأك سحت ىهو تلاقو .. رجاتسم نع اهل ثحبي وهو رقاسو
 : ةتكن ىقلت

 .. انأ اهذخآ -

 .. اهلقع ىف لعتشت رانلا ناك تسحأ ةملكلا تلاق نأ دعبو
 ىف العف ميقت ال اذامل .. ةتكن اهربتعت اذامل .. ىلغي اهئاكذ لك

 ةمق .. تاوذلا دالوأ ىح اهمايأ ناكو .. ىتيس ندراج ىف ةقش
 لهسلا نم ةرامعلا كلمي ىذلا شحجلا اذه نإ .. تاوذلا دالوأ |
 .. ةقشلا نمث هيطعت نأ

 : كب نمحرلا دبع لاقو
 .. ىسول اي ىلاغ اهنمث -
 : لالد ىف ةمستبم تلاقو
 .. كب نمحرلا دبع ىلع ولغي ام كانه له -
 : هسفن ثداحي هنأك لاق مث ةريح ىف اهيلإ رظنو
 كلسلا نم اهناكس لكو .. رهشلا ىف اهينج نوعبرأ -

 . ىسايتشلا

 : اههجو قوف زفقت اهتماستباو تلاقو
 رهش لك رثكأ ىل عفدت كنإ .. مارح .. اهينج نوعبرأ -

 ... كرفاظأ ميلقت درجم
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 : ةتكن ىقلت اهناك ةكحاض تلاق مث

 .. نيسمخ عفدأس -

 ماق مث .. ةطيبع ةماستبا مستبا .. كب نمحرلا دبع دري ملو
 ىتم .. هتداغك اهل لوقي نأ نود شيشقبلا عفد نأ دعب

 .. ىسول اي
 ندراج ةرامع ىلإ مويلا سفن ىف تبهذ .. ىسول سايت ملو

 مث .. اهلوح تفاطو لينلا ىلع ةلطم ةمخف ةراملع .. ىتيس
 فرغ سمخ .. ةيلاخلا ةقشلا ريجات ةجحب باوبلا عم تدعص
 .. ةماوع اهناكو ليتلا ىلع لطت ةعساو ةفرشو .. ةلاصو
 اهنأ .. اهسفنب اهتقث دكؤت اهنأك ىسول تمستياو ..عئار
 .. عيطتست اهنأ دكؤم ةنجلا هذه ىف شيعت نأ عيطتست

 داع نأ ىلإ هتكرت .. كب نمحرلا دبعب لاصتالا لواحت ملو
 تاي مل رثرثي أدب ةداعلاكو .. هرفاظأ ملقيل لماك عوبسأ دعب
 فرصني نأ لبق هنكلو .. ةيلاخلا ةقشلا الو ةرامعلا ركذ ىلع
 داكي ةعئاج ةماستبا قوف نم اههجو نامهتلت هانيعو ددري داع
 : اهنم ليسي هباعل

 .. ىسول اي ىتم -
 ىتح هينيعل ناتملستسم اهانيعو مستبت ىهو تلاقو

 : امهمهتلي
 ؟ ىتيس ندراج ةرامع ىف ةيلاخلا ةقشلا تلغش له -
 : ةشهد ىف لاؤسلاب ءىجوف هنآك هانيع تعستاو
 ال
 : لعتفم ءايح ىف اهتماستبا لالخ نم تلاق
 .. كانه ىقتلن -
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 : هب دتشت ةشهدلاو لاق
 دحأ ةقش ىف ئقتلن نأ عيطتسن اننإ .. ةقشلا هذه اذامل -

 .. موتك قيدص هنإ .. ىئاقدصأ

 اهناك هنع اهينيع ىفخت ىهو ضيفخ توص ىف تلإق
 : اهسيرع مامأ ةلجخ سورع

 لوأ نوكتسف كعم تبهذ ول ىنإ :. كب نمحرلا دبع اي -
 ةقش ىلإ كعم بهذأ نأ ديرأ الو .. هعم بهذأ ىتايح ىف لجر
 فنص ىأ ىردي نمو .. ءاسنلا نم ىريغ اهيلإ ذخأت نأ تدوعت
 -: ءانستلا نم

 هناك ةعئاج ةطيبع ةماستبا .. نمحرلا دبع ةماستبا تعستاو
 .. ةرم لوأل ةرهاقلا ىري حالف

 .. هناسلب هباعل قعلي وهو لاقو
 .. ىتم نذإ -
 : مهفت ال اهنأكو تلاق
 ؟ اذام ىتم -
 : ةفهل ىق لاق

 ,. ىتيس ندراج ةقش ىف ىقتلن ىتم -
 : لوجخلا اهتماستبا لالخ نم تلاق
 .. دقعلا عقون نأ دعب -

 : هسأر ىلع برض هنأكو لاقو

 ؟ اذام دقع -

 : ةتفاخ ةكحض كحضت ىهو تلاقو
 .. ةقشلا راجيإ دقع دصقأ ىنكلو .. اعبط جاوز دقع سيل -

 لجرل نوكأ الأ تدوعت دقو ةجوز ىنإ .. نمحرلا دبع اي ىنمهفا
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 ىف ىنأ سحأ انأو الإ كل نوكأ نأ عيطتسأ الو .. ىتيب ىف الإ

 ةلاح اهنإ .. جوزتن مل ولو ىتح انجوزت اننأك سحأ .. ىتيب

 مث ائيش مهفي ال هناكر هلب ىف اهيلإ رظني نمحرلا دبع ذخأو
 : هتهابنب ىهابتي هنأك لاق

 ا .. ةقشلا ريغب اثيش ىواسأ ال انآو -
 : تلاقو بضغلاب ىسول ترهاظتو
 نأ عيطتسا كتقشو .. ةقشلا ىلإ ةجاح ىف تسل ىنإ -

 ىف ىرخأ ةقش ىأ رجؤأ وأ الماك راجيالا عفدأو كنم اهرجؤأ

 .: ىتيس ندراج
 مهي وهو ىحالفلا هتكحض اكحاض نمحرلا دت#لاقو

 : فارصتالاب

 .. انقفتا -

 : عزج ىف تلاقو
 ؟ اذام ىلع انقفتا -
 : اكحاض فرصني ىهو نمحرلا دبع لاقو
 .. دقعلا دادعا دعب ىقتلن نأ ىلع انقفتا -
 ..اهتطخ تحجن له .. ةريح ىف هءارو رظنت ىسولو جرخو
 ىف ةقش نع اهل لزانتي نأ دح ىلإ اهديزي له .. ىردت ال
 هنأ هنع لاقي الأ وه هيلع صرحي ام لك ناك امير .. هترامع
 .. هترامع ىف ميقت نأب ةفورعملا ةيدوهيلا تسيريكيناملل حمسي
 لهف .. هنع لاقي ام همهيو بزحلا ىف وضعو بئانو حالف وهو
 .. ىردت ال .. هتعمسب ىحضي نأ دح ىلإ اهديري

 هنإ .. نوفيلتلاب اهب لصتا امهدعب نيموي نم رثكأ رمي ملو
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 .. دقعلا عيقوتل ىتيس ندراج ةقش ىق اهاقلي نأ ديري
 تبهذو

 هيغارذ حتفو .. دعب شرفت مل ىتلا ةقشلا طسو اققاو ناكو
 ىفو ةكحاض تدعتباو .. هيلإ لخدت ىهو هيعارذ نيب اهالخآيل
 لوقت |

 دعي ىتقش دغت مل -

 تلاقو .. ةعرسب هتأرقو .. راجيا دقع هبيج نم جرخاو |
 : ةكحاض

 .. نيعبرأ ال اهينج نوسمخ .. راجيالا تعقر دقل -

 : اهي قصتلي وهو لاقو
 رجأتسملا ىلع ضرفأ نأ تدوعتو .. نوسمخ امئاد اهنإ -

 .. ةتسلا روهشلا تعفد كنإ تربتعا دقل .. امدقم رهشأ ةتس
 . نينثالا نحن انتقش اهنإ

 اهسفن تبذج مث هيتفشب امهيلع ضقني اهيتفش هل تكرتو
 حيرتسي لماع اهناك .. هسافنا نم هتطقتلا ام رفزت ىهو هنم
 دقعلا عقوت مل اهنإ .. ةمستبم هيلإ ترظنو .. ةلآلا ناخد نم
 ىف دقعلا ةخسن توطو دقعلا تعقوو هملق جرخاو .. دعب
 هتكرتو اهيتفشب هيلإ تداعو .. اهتبيقح ىف اهتعضوو صرح
 ضرالا ىلع اهدقري نأ لواح مث .. لقحلا نيط لك امهنيب ثفني
 : ةلجخ ةكحض ىف لوقت ىهو هنع تدعتباو تمواقو .. ةيراعلا

 لبلقت نأ نكمي الو نيجوزك نوكن نأ ىلع انقفتا دقل -
 انل نوكي نأ لبق سيل .. ضرألا ىلع اهتلخد متت نأ سورعلا
 .. شارف

 : لوهذ ىف لاقو
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 .. لقعلا ىه هللا نإ .. ريشوكلا زبخ قيطت الو ىلصت ال |

  امدقم ريرسلا ىرتشن نأ بجي له
 ةكحاض تلاقو

 كب نمحرلا دبع ماني نأ نكمي الو .. سورعلا زاهج هنإ
 .. اهتميق الو هتميق هذه تسيل

 ناحضنت نينيعب اهيلإ رظني ذخآو كب نمحرلا دبع تو

 . ليوط ثيدحي هلغشت نأ تعاطتسا اهنكلو ماهتالاو كشلا»
 نا ىلإ .. هييصت ىثلا ةرثرثلا ةلاخ ىلإ ةتلقن مث .. هكحضت نآو
 ررق دقو اجرخو .. ةيراغلا ةقشلا ىف فوقولا نم ابعت

 ..لوميرتنب لحم دنع نم مون ةرجح ىرتشي نأ نمحرلا دبع
 : هنئمطت اهنأك تلاقو

 .. مون ةرجح نم رثكأ ىلإ ةجاح ىف نوكن نل -
 ةسورتغي احرق اتثمظم ىلوبدملا كي نمحرلا دبع مستباو

 . ةديدجلا

 .. ىدوهيلا دبعملاب تيبلا ىلإ اهتدوع قيرط ىف ىهو ترمو
 اهناسل جرخت اهنأكو ةتامش ىف مستبت ءانبلا ىلإ تتفتلاو
 دوبهيلا بهو هللا نإ .. ةقشلا دقع سملتت اهديو .. ماخاحلل
 اهضرفي ىتلا تالبعزخلا هذه مهبهي ملو بسكتو ركفت الوقع
 اهنآ مغر ةقفص دقعت نأ تعاطتسا دقل .. تاماخاحلا مهيلع

 افارتشا ىتلا موتلا ةفرغ اهسفنب ىسول تراتتخاو
 .. طقف نوسيبوا نيدعقم اهعم ترتشاو .. كب نمحرلادبع
 . نمحرلا دبع اي امهيلع حيرتسنل

 اينابمشلا سوؤك هل تحتفو .. ةلخد ةليل ميقت اهنأك تناكو
 ىلإ لقتنا هنأك سحي .. كلذ لكب روهبم هنإ .. اهذخأي نأ لبق
 : تاجاوخلا ملاع
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 اهنإ .. ىناثلا ءاقللا اهاقليل اهب لصتي نأ لبق عوبسأ رمو
 اهكرتت نأ عيطتست ال .. ةضيرم نيمساي .. عيطتست ال
 ىف اهلمع ىلإ باهذلا مدع نع ىتح ترذتعا اهنإ .. افدحو
 اهجوز .. عيطتست ال اهنإ .. ناث عوبسأ رمو .. ورفاتس لحم
 : ةطاينعلا نآس اهنآبساعت مهو ةتحاوأ هما امد ىكز

 .. ثلاثلا عوبسألا ىف ىتيس ندراج ةقش ىف هب تقتلا مث
 .. ثاثآلا نم ىرخأ اعطق دجو ناب لخد امدنع مىجوف دقو
 غارف المتل اهب تءاج اهتيب ثاثا نم عطق اهنأ هل تلاقو
 ةلخدلا موي هتطعأ ام ردق هل طعت مل .. اهسفقن هتطعاو .. ةقشلا
 هنإ .. رثكأ ديري نكي مل هسفن كب نمحرلا دبع نأ بيرغلا نكلو
 .. ةرثرثلل هناسل ةيهش ريثت ىهو .. ةرثرثلاب رثكأ عتمتي

 ناب ءىجوف ةثلاث ةرم اهئاقلل كب نمحرلا دبع بهذ امدنعو
 : هتشهد ففخت ىهو هل تلاقو..ةقشلا تلتحا دق اهلك ةلئاعلا دجو

 سيلو ىتيب نوكي فيك .. ىتيب اذه نوكي نأ ىنتدعو دقل -
 .: ىدالوأ هيف

 وأ .. ضرتعي مل هنكلو ةداعسلا نمحرلا دبع ىلع دبت ملو
 نيمساي انهتنباو كازيا اهنبال همدقت اهكرت .. اتماص ضرتعا
 : ةسماه هل لوقت ىهو

 انترايزل ىتأتس كنإو زيزع قيدص كنإ امهل تلق دقل -
 .. كرفاظأ ملقأل

 ةءانجو فويسفلا ةلابخ ئف هتتتشلجاو.:/ةعربرتكفمو
 نم اهنياو اهتنباو هرفاظأ هل ملقت تذخأو ريكيناملا تاوداب
 ىتحو .: ةرثرثلا ىلإ هدشت نأ تعاطتسا قئاقد ىفو .: امهلوح

 ىدحو انه ىنوكرتت الاه 5

1 
 مث قيرطلا ىلإ اجرخي نأب نيمسايو كازيا ترمأ رثكأ هنئملعت |
 .. مونلا ةفرغ ىلإ هتذح |

 اليوط لداجي مل. وهو .. تيبلا ىف ىكز اهجوز نكي ملو
 ندراج ىف ةقش ترجأتسا اهنأب ئسول هتجوز هتاجاف امدن»
 سانلا نم ريثكب فرعتتو اهلمع نم اريثك بسكت اهنإ .. ىتيس
 ةايحلا فيلاكت نإ .. ةقشلا هذه لثم دجت نأ اهيلع بعصي ناو
 نأ عيطتست تحبصأ ىسول نكلو . تداز ةذيدجلا ةقشلا ىف

 .."تيبلا فيراصم ىف رثكأ عفدي اذب اضيأ قهو ريثكلاب مهاست |
 .٠ ديعس هئكلو

 هتارايز ىدحا ىف كب نمحرلا دبعب ىكز اهجوز ىقتلا دقو أ
 نأ نم الدب تيبلا ىف هرفاظأ ملقي نأ لضفي نوبز .. تيبلل
 .. رركتت نمحرلا دبع تارايزو .. ورفاتس لحم ىق اهملقي
 ةيسايسلا هتاطابتراو هلاغشنال ةدعابتم تارايز امئاد تناكو

 كازيا عمو ىكز عم سلجي نأ بحي حبصأ .. ةيلئاعلاو |
 هماماو .. ةرثرثلا ىلإ رثكأ هسفن نوحتفي مهنإ .. نيمسايو |
 دعي مل .. ىسول هل اهدعت ىهش ماعط قابطأو ىكسيولا ةجاجز |

 ةولحلا ةئداهلا ىلايللا اهنإ .. تيبلا ىلإ هبذجي ام وه شارفلا
 دعابتم ةلئاعلل اقيدص حبصأ .. اهيف رثرثي ىتلا ةيلسملا |

 حلي ال هسفن ىه .. اهدسج نم هيطعت ىسول دعت ملو تارايزلا |
 ىواسي ال ىسول هتذخأ ام نإ .. ءىش ىلع امدان سيل وهو

 سانلا مالك نم هتعمس ىمحي هتارايز دعابتو هتورث نم ائيش
 .. تاعاشالا نمو |

 .. اهسفنب ةروخف ىسولو
 ىح ىقرأ نم ةرامع ىقرأ ىف ةقيش ىقرأ ىلإ تلصو اهنإ

  ؟1 8 ىدحو انه ىثوكرتت ال



 اهسأرو شيعت مويلا اهنإ .. ةيدوهيلا ممقلا تالئاعلا لك مضي
 ليروكيشو لييروكو ىواطق ةلئاع ءاسن سأر ةاواسم ىف
 ىدوهيلا عمتجملا تالئاع ىقابو ..و..و ةشنمو رلدنمو هاداعو
 تاياكح نوددريو اهنع نوملكتي اوناك امير .. ىقارلا ىريصملا
 مالكلا نإ .. ىتيس ندراج ىلإ هب تلصو ىذلا قيرطلا نع
 سقن هنإ .. اهشيعت ىتلا ةايحلا ىوتسم وه مهملا .. مهي ال
 ىف ريكينام ةلماع لازت ال ىهو ىتح دوهيلا ءاينغأ ىوتسم
 اهمامأ صرفلا .. اهلمع كرتت نأ ديرت ال اهنإ .. ورفاتس لحم
 . هيلإ لصت نأ نكمي ام ىردي نمو . ةريثك لازت ال

 .. ىدينه نايسول ةايح ىه هذه تناك
 ..راقفلا وذ كب تكوشب ىقتلت نأ لبق
 ..بنيز .. اهمسا حيصي نأ لبقو
 . 1544 ماع ىف شيعت اهمايأ رصم تناكو
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 لخاد نوبز درجم راقفلا وذ كب تكوش ناك

 ىلإ وطخي هنأ ىردي ال وهو قالحلا ىرفاتس لحم
 مامأ سلج نأ ىلإ اليوط رخأت دقو .. ةديدج ةايح |[ ]

 ماع نم رثكأ ىضم ناك .. .. هرفاظأ ملقتل اهيلإ هدي دمو ىسول

 .. كب تكوش ىرت نأ نود ورفاتس دنع لمعت سهول تأدب ذنم

 . ءىراظ نويذ .. نيفئادلا نئايزلا نم نكي مل
 ةرظن اهنإ .. اهمامأ سلاج ىهو اهيلإ هترظن ىسول تطقتلاو

 ناتحاترم هانيعو .. ماشتحا طويخ نم اطيخ لمحت ةبذهم
 ةقيفخ ةماستتباو .. ةوعد ىأ المحي نأ نود اههجو قوف

 لمحت اههنكلو ضيرعت الو لزَغ اهيف سيل هيقفقش نم ةئداه
 ىسن هنأ ىلإ هبنتي ناك هنكل .. ملكتي الو .. اقيفع اتماص اباجعإ

 اهلمحي ةيسنرف ةلجم حتفيو امهدشيف ىسول هجو قوف هينيع

 ىف ةصصختتم ةلجم اهنإ .. ةهرب اهتاحفص نيب ىفتخاو هعم
 هجو قوف هينيع كرتو دوعي نأ ثبلي ال مث .. ليخلا قابس

 .. ىسولا

 قوف ةمئاد ةماستبا هل كرتتو بدأ ىف هبقارت ىسولو

 دق كب تكوش نإ .. اهئاكذب لعتشي اهسأر أدب دقو اهيتفش
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 .. ادج ةيلاعلا ةقبطلا نم هنأ .. ةعئار ةصرقف .. ةصرف نوكي
 دودح ىدعتي هانغو .. ميدق بسن ةكلاملا ةلئاعلا نيبو هنيب |

 كلمي ضرألا نم انادق مك بسحي.دحأ دعي مل .. باسحلا
 ىذلا رمعلا ىف وهو .. تاهينجلا نم افلا مك الو ارصق مك" الو

 . اهدعب امو نيسمخلا رمع .. اهمامأ امئاد لجرلا فعضي

 الامج هيلع ىفضي هرمع .. اهبجعي هنإ .. كلذ نم رثكأو

 نع فكي ال هناك موسرم قسنم هماوقو .. ةقيقر هحمالم
 ضيبأ هنولو .. سنت .. فلوج .. بعلي اذام ىرت .. ةضايرلا |

 جوزمملا ىكرتلا ضايبلا هتكلو .. ضايبلا ةعصن هيف سيل
 امهنأ امهيف ام لمجأ ناتيلسعلا هانيعو .. ىرصملا رامسلاب
 ناخدلا نول ىف ضيبألا دوسألا هرعشو .. ناتيذهم
 .. راقفلا وذ كب تكوش

 دق نكت مل نآلا ىلإ .. هتمص نم هجرخت نأ تررقو

 ىتلا ةلجملا ىلع اهينيعب ىقلت ىهو تلاقو .. هتوص تعمس

 . ليخلا قابسب متهت له -
 رثكأ اهب ناقصتلت هانيعو لاقو هتماستبا تعستاو
 جئاتن أرقا ىنإ .. ليخلاب متهأ ىنكلو .. قابسلاب متهأ ال -

 ليخلا ةرازح ةجرد عبتتا ىناك قابسلا
 : ةتفاخ ةمعان ةكحض كحضت ىهو تلاقو
 ليخلا ىلإ رظنأ نأ تدوعت كلذلو .. قابسلا فاخأ ىنإ -

 . لويخ كدنع له .. ديعب نم

 هتإ مث ..
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 نع هلايخ ىف ثحبي هنأك ديعب ىلإ رظني وهو امستبم لاق
 لويخلا

 لويخلاو .. لويخلا نيب تأشنو تدلو ىلعل .. ىدنع
 ىنبلا لافطأ نع فلتخت اهنكل .. ةعتمم .. ةللدم .. لافطالا#

 املك ناصحلا نكلو لقاع لجر ىلإ روطتيو ربكي لفطلاف ..مدآ
 ةلوفطلا نم اديزم بسنكا ربك

 ميلقت نم تهتنا دق تناكو لويخلا نع نيتقيقد اثدحتو
 ةريبك ةماستبا مستبي ىهو هينيع مامأ هدي عفرو .. ةرفاظأ

 : لجخ هنأك ةرسكتم تاملك ىف لاقو
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 .. كيدي ىلع دوعتتس ىعباصأ نأ دقتعأ -

 : ةلجخ اضيأ ىه اهنأك اهينفج لدست ىهو تلاق
 . امئاد كعباصأ راظتنا ىف ىدي نإ -

 اهمامأ اهعضوو تاهينج ةرشع جرخأو هبيج ىف هدي دمو
 مل ريبك شيشقب .. تاهينج ةرشع .. ةريغصلا ةدئاملا ىلع
 ةرشعلا تطقتلا ةعرسب اهنكلو .. نئابزلا نم هريغ هدوعتي

 رفخ ىف ةمستبم لوقت ىهو هيلإ اهتداعأو تاهينج
500 

 : لاقو ةريح ىف كبتراو
 .. اذامل-

 : ةلوجخلا اهتماستبا لالخ نم تلاقو

 .. ىدي ىلع كعباصأ دوعتت نأ ىلإ -
 : هتريح ىف لاق

 .. ائيش كرتآ نأ بجي ىتكل -
 1 هنع ىفخت ىهو تلاق

 ةيناثلا ةرملل اهكرتنل .. اهيف ىقتلن ىتلا ىلوألا ةرملا اهنإ -
 . اهقحتسا ىنأ دكأتأ ىتح

 : ارئاح لازي ال وهو لاقو هبيج ىلإ تاهينج ةرشعلا داعآو
 .. ةيناث ةرم كانه نأ دكأتم ىننإ -

 اهؤاكذو دعتباو هينيع ىف هعم اهلمحي هنأك اهلك اهيلإ رظنو
 تررق دقل .. ءاكذ نم دوهيلا هللا بهو ام لكب .. هفلخ ىرجي |

 ةلماع درجم تسيل اهنإ .. اهرظتني ىتلا ريغ ىرخأ ةيصخش

 1 ىدحو انه يثوعرتت الا .

 | ىف هيلإ اهسفن مدقت ىتح شيشقبلا لوبق نع رذتعت نأ

 ترهب دق تناك اهنأ مغر شيشقبلاب رهبنت ىتلا ريكإنالا |
 رماقتو ظح ةبعل بعلت اهنأك تسحأ دقو .. تاهينج ةرشعلا#

 تكوش داطصتل تاهينج ةرشع ىقلت اهنإ .. اهنع ىنغتسن
 ا هسفن الأ

 تابتكملا ىدحا ىلإ تبهذو اهلمع نم تهتنا اهمويو
 رطعتت اهناك .. لويخلا ةيبرتو لويخلا نع اباتك ت

 . كب تكوش بجعيو .. اهلجر بجعي ىذلا رطعلا#
 انهنإ .. لمالا دقت آل ىهو .. ةثالث... َناموي .. موي رمرأ

 نوفيلتلا سرج قد عبارلا مويلا ىفو .. اهسفن نم ةقثاو امثاي
 رفاظأ ميلقتل ىسول عم دعوم ديدحت بلطي ورفاتس لحجم يف
 . راقفلا وذ كب تكوش

 جاتحتل ىفكي ام ضمي مل .. اهسفنب ارورغ ىسول تمستباو |
 جاتحت ىتلا هعباصأ تسيل .. اهميلقت ةداعا ىلإ تكوش عباصأ
 اهيلإ |

 : اهيلإ هعباصأ دمي ىهو ةبذهم ةماستبا ىف لاقو تكوش ءاجو |
 ذنم كنع ثحبت ىهف ىكلم دعت مل ىعباصأ نأ ودبي

 كتكرت

 : اهتماستباب هتماستبا طقتلت ىهو تلاقو

 .. اهموي نم اهراظتنا ىف ىديو
 ىف هتأرق امم تاملك همامأ ددرتو لويخلا نع هثدحت تادبو

 قلطناو نوبزلا مامأ هب لمجتت ام ضرعت ليدوم اهئاك باتكلا
 ددرت ىف لاق مث .. لويخلا نع ثيدحلا نع فكي ال تكوش
 : ضفرت نأ ىشخي هناكو
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 .. ىدالوأب كفرعأل كبحصأ نأ عيطتسا له -
 : ةشهد ىف تلاقو مهفت مل اهنأ تعدا اهنكلو هتمهف دقو
 .. كدالوأ -
 : اكحاض درو“

 .. ىلويخ دصقأ -

 : كحاض حرف ىف تلاق

 لامج ىف دالوأ ىلع فرعتأ نأ ىنمتأ ىرمع لوط -
 . كدالوأ

 : لاق
 لدغ
 : همولت اهنأك هيلإ رظنت ىهو تلاق
 . لمعأ ىنأ سنت ال -

 : ةكحاض لوقت تداع قلطني نأ لبقو
 نأ ىلع اقفتاو .. دالوالا لجآ نم .. لمعأ نل ادغ نكلو -

 نأ نم نآلا جرحتت ال اهنإ .. هيلإ اهلمحتل هترايس اهيلإ لسري
 ىح .. ريقفلا ىحلا ناكس نم دعت مل اهنإ... اهتيب نم اهوذخأي

 .. ىتيس ندراج ناكس نم اهنإ .. رهاظلا

 تحرفو .. اشيشقب اهل كرتي نأ نود تكوش فرصناو
 دقل .. اهئاكذب تحرفو .. شيشقبلا كرتي نأ لواحي مل هنال
 . هتبسك

 ةيروصنملا ةعرت ىلع لطت ضرأ ىلإ ةرايسلا اهتلمحو
 نلاقترتلاو قجناملا رن اجشا نيب اهب تاخادو ..:تانارفألا راجي

 ددع بسحت اهنأك اهينيع ريدت ىسولو .. بنعلاو زوملاو
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 مامأ ةرايسلا اهب تفقو مث .. اهنم لك ةميق ردقتو راجشألا |

 .. دورولاو .. روهزلا نم ةقيدح طسو ريغص ىفير ريا
 ىلإ اهيدي عفري ىهو لاقو .. اهلابقتسا ىف فقاو تكول |
 امهلبقيو هيتفش |

 .. راوشملا كبعتأ له

 : اهتماستبا ىلإ همضت ىهو تلاق أ
 نأ ديزآ ىتاك تشحتجا :: كدنع ناجشألا'لامج ىتبفت[ + |١

 .. اهعذج ىلع مانأو ةرجش لك نضتما |
 : الجخو ابذهت هينيع ىخري وهو اكحاض لاقو

 .. ةرجش ىتيربتعا

 : رصقلا لخاد ىلإ اهبحتتتتي وهو تلاق |
 +شأ كانه .. ةرطخ ةرجش نوكت نأ فاخا

 ساثلا

 .. مالكلا اذه لثم نم برهي هنأك دري نأ نود كحضو

 نعو لويخلا نع اهثدحي وهو ةوهقلا نالوانتي اسلجو
 ناردج نيب اهلوح اهينيع ريدت ىهو .. ضرألا نعو عرزلا

 اهل نوكي نأ نكمي له .. اهسأر ىف مالحألا قلطنتو .. رصقلا

 ةماستبا تزفقو .. اهل نوكي نأ نكمي فيك .. رصقلا اذه لثم
 نأ نكمي ال .. اهسفن نم رخست اهنأك اهلايخ لخاد ةرخاس

 . رصقلا تجوزت .. هتجوزت اذإ الإ اهل رصقلا اذه نوكي

 فقيو .. ليخلا تالبطسا ىلإ اهبحصو كب تكوش اهب ماقو

 ىدبت ىهو .. هتصقو هخيرات اهل ىوريو ناصح لك ماعأ
 هب قصتلتو هيلع تبرتو هيف بوذت اهنأك ناصح لكب امامتهأ

 لكأت را
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 هتأرق ام اهب اهيلإ ىحوي ىتلا ةلئسألا نم تارشع ىقلتو هللدتو
 نأ بجيو هدالوأ لويخلا هذه نإ .. هترتشا ىذلا باتكلا ىف
 . هبح بسكت ىتح هدالوأ بح بسكت

 : الئاق ةريغص ةسرف اهل مدقو *

 اهمس .. دعب امسا اهيلع قلطا مل .. ةديدج ةفيض هذه -

 : اهردص ىلإ ةسرفلا سأر نضتحت ىهو تلاقو

 مسا هنإ .. نيمساي اهمس .. لامجلا ىهتنم .. ةليمج اهنإ -
 .. ىتنبا نوكتسو .. ىتنبا

 : ةلجخلا هتكحض كحضي وهو لاقو
 .. اهتنبا نوكتس -
 تقو ىضمو .. نيمساي مسا ةسرفلا ىلع قلطي نأ ررقو

 رصقلا ىلإ اهب داع نأ ىلإ ليخلا تالبطسا نيب امهو ليوط
 دعب نكلو .. ليخلا ثيدح نع فكي ال وهو ءادغلا لوانتل
 عوضوم.ىلإ ةثيدحب لقتنا ءاخرتشا نئف ناسلاج اًمهو.: ءادغلا
 ةضيرم .. ةضيرم هتجوزو .. هسفن نع اهثدحي هنأ .. رخآ
 دحأ ال ةعبرالا هدالوأو .. اهل ةمحر توملا حبصأ دقل ..ادج
 هتايح هل تحبصأ مهنم لك رابك دالوأ مهنإ .. هبناجب مهنم
 .٠ ةيساق ةدحوب نعشي ىهو... تنبو دالوأ ةثالث .. ةصاخلا
 ٠ هتجوز ضرم الإ اهيف هكراشي ال ةدحو

 : اههجو مامأ هينيع ىخريو اهيلإ ليمي وهو لاقو
 .. كيلإ ةجاح ىف ىنإ -
 : اهلجخ مامأ تفعض اهنأك تلاق
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 .. ءاقدصأ نوكن ناب زتعا ىنإ
 :لاقو .. رثكأ ديري ال هنأك ءءاقدصأ» ةملك ىلع ضرتعي ملو

 .. كاراس ىتع

 : ةمستبم تلاق

 .. ثدرأ املك

 : اهديب كسمي وهو لاق
 .. انه .. ادغ

 : ةروهبم تلاق
 دقو ىرفاتس دنع لمعأ ىنإ سنت ال .. نكمي ال .. ال -

 دحالا مويل اهكرتنل .. رثكأ بيغتا نأ عيطتسإ الو مويلا تبيفث
 مداقلا |

 : رثكأ اهيدي ىلع طغضي وهو لاق
 .: ىرفاتس ىكرتا .. لمعلا ىلإ ةجاح ىف كنإ دقتعا ال

 .. ىعباصأ الإ مضت ال كدي .. ديحولا كنوبز نوكأ نأ ديرأ

 : رفخ ىف مستبت ىهو تلاقو

 نكلو .. ديحولا نوبزلا ادبأ نوكت نلف انوبز تنك اذإ

 .. ديحولا قيدصلا نوكت نأ نكمي
 : لسوتي هنأكو لاق

 .. ىرفاتس دنع لمعلا ىكرتت نأ كوجري قيدصلا
 : اهيلإ هتفهل نم هيلع قفشت اهناك نانح ىف ةمستبم تلاقو |

 رثكأ ىنفرعتل ةجاح ىف كنإ .. تكوش اي نآلا سيل -
 .. رثكأ كفرعأو

 .. تكوش .. بقل الب هيدانت ىلوألا ةأرملا تناكو |
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 اقفتا دقو جراخلا ىلإ اهبحصي ماقو سأي ىف هسافنأ رقزو

 بابلا ىلإ الصي نأ لبق اهب فقوتو .. دحألا موي ءاقل ىلع
 ةدالق نع اهحتف ةريغص ةبلع جرخأو هبيج ىف هدي عضوو

 اهقنع لوح اهقلعي هدي دمو ساملا نم اريغص اصف مضت ةيبهذ

 : امستبم لوقي وهو
 ةيده'اهنأ ..:هنتضفو ىذلا شيشقبلا نع الدب تسيل هذه -

 .. ءاقدصالا ءاقل .. ةرم لوأل انئاقل
 : رفخ ىف تلاقو ةحرفلاب قفخي اهبلقو تمستباو
 اهب ظفتحاسو .. نئابزلل لوقأ امك اركش كل لوقأ نل -

 :. هاقدصأ نيب ءاقل لمجاب ىتطبرتل ىقنغ لوح امئاد
 تءاج امك اهدحو دوعت اهكرت .. ةرايسلا اهعم بكري ملو

 عم .. قيرطلا ىف اهعم دحأ هاري نأ ديرت ال امير .. اهدحو
 اهيدي ىف بلقت ىهَو ةزخاس تمسقباو .. نيكيتأملا ةلماع:ىسول
 : ديرت ام ىلإ لصتس اهنأ نم ةقثاو اهنإ .: ةيبهذلا ةدالقلا

 ئذلا ىجرهاوجلا لخم ىلع اهب ترمو ةدالقلا تذخاو
 ةدالئقلا نمثو..-فصنو طارينق ىتساملا ضفلا نإ« ةّفرفت
 هينجلا ةميق تناك امك ريبك غلبم .. هينج ىتئام نع لقي ال
 .: اهمايأ

 اهتدبا:تنضتناو تينلا ىلإ: ذاق. اهكسفن تاتهو

 . نيمساي ةسرفلا عم اهمالخا لك شيِعَت فو نيمساي
 نإ .. ورفاتس لحم ىف نوفيلتلا سرج قد ىلاتلا مويلا ىفو

 .. رضقلا'ىلإ بهذتل ىسول ديرت ناقفلا ىذ كب تكوش .ةظاع

 .. اهديري تكوش نإ .. ةعسب ىسول تركفو .. كانه رفاظأ ملقت ا
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 ىسول مادم .. رذتعي نأ نوفيلتلا لماع نم تبلطو بهذت نلال |
 ةارسما اَذَبأ نكت نلو"-.دبحالا موي هدهوم نإ + ةلوفشم
 ةلهس

 ضرأ ىف هيلإ اهتذخأو دحألا موي ةرايسلا اهتءاجو

 امدنع هل ةباجتسالا مدع نع هل رذتعت تلاقو .. ةيروصنلا

 هرصق ىلإ بهذتل نوفيلتلا ىف اهبالم
 .: نوبؤ درجت نف[و نيكد اما ةلماعك هلي شحآ نأ ديزأ ال

 تسسحأ اذإ .. لمعلا ناكم ىف الإ نئابزلا لبقتسا ال انأ
 تنك اذإ امأ .. كانه ىلإ ىتأت نأ عيطتست نوبزك ىلإ كتجاحب |
 > ردتعاو .. ءاقدضاك عافتنلف اقيدص |

 نأ ىلإ رخآلا نم امهدحأ هيف عبشي ال اولح اموي ايضقو |[
 -. نيمسناي ةسرقلا ب َتاَجِب ليطسالا ىق'اناك ': اهليبتقت لواعأ |

 لامو هيلإ اهمضو هيعارذب تكوش اهطاحأ امدنع اهللدت ىسولو

 - ةعرسب هنع ىسول تدعتباف .. امهليبقتب مهي اهيتفش ىلع |

 : سمهت ىهو |

 0 نمي... ل3
 : ءاجر ىف تكوش لاقو

 .. نيمساي انتنبا لجأ نم ةلبق اهنإ -
 : مزح ىف تلاقو
 :. تكون اياالا. عب
 .. اهءارو وهو رصقلا ىلإ ةدئاع لبطتسالا نم تجرخ مث

 : ةبضاغ ىدبت ىهو تلاقو
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 نال ةجاح ىف اننإ كل تلق اذهلو .. هاشخأ تنك ام اذه -

 . رثكأ كفرعأو رثكأ ىنفرعت
 : ةشهد ىف لاق
 نيشخت تنك اذام "
 : تلاق
 .. كتبجعا ريكينام ةلماع درجم كل نوكأ نأ ىشخأ تنك -
 : ةشهد ىف لاق

 مل ول ىتح ىتقيدص ليقأ نأ ىقح نم قيدصك ىنكلو -
 .. نيكينام ةلماع نكت

 : ةبضاغ ىدبت لازت ال ىهو تلاق
 .. ةجوز ىنإ -

 : ةريح ىف اهيلإ رظني وهو لاق
 ؟ ةجوز تنأو لعفن اذامو -
 : تلاق
 ةوعد كنم بلطأ نأ نكمي ناكو .. ءاقدصأ درجم نوكي -

 .. وه الو هيلإ حيرتست نل كنإ ةقثاو ىننأ الول ىجوز
 : لاق مث ةديدج ةيصخش اهيف ىري هنأكو اليوط اهيلإ رظنو
 تنك اذإ نكلو .. ىفطاوع ءادبإ ىف تعرست امير .. فسآ -

 ىنوكو كلمع ىكرتاف ريكينام ةلماعك كب سحأ نأ نيشخت
 .. ةجوزتم تنك ىل ىتح ةقيدص درجم

 : تلاقو ةمستبم هيلإ تتفتلاو
 ةقادض .. كتتقادصب ىفتكأو ىلمع كرتاس ... قح كل -

 .. ةكيرب
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 تلاقو هدخ ىلع ةعيرس هلبق هتلبقو رثكأ هنم تبرتقا مث |
 : ةكحاض

 .: اهيلع دوعتتىتح ةقادصلا ةلبق هذه
 : ةرايسلا ىلإ اهبحصي وهو لاقو اهتلبق تكوش دري ماو

 تزهو .. ىنع كلغشي ام كانه دعي مل .. ادغ كاراس -

 تغرفت . لمعلا نع اهيلختو اهتلاقتساب ورفاتس تغلبأو

 اهلمع تكرت اهنإ فرع امدنع ىكز اهجوز متهي ملو .. تكوشل |
 .. ةريثك لامعأل ةحوتفم قوسلاو .. ةرح اهنإ .. ىرفاتس دنع

 . همهي الف .. تيبلا ىف ءاقبلاب تفتكاو تداع ىل ىتح

 ىلإ جرخت موي لك ىف اهنأ .. تيبلا ىف قبت مل اهنكلو
 -.. تكوش

 تحبصأ .. امهبروطتت « ةايحلاو
 لقنت تذخأو ىقيرلا رصقلا 5 ةديس تحبصأو .. ليخلا تالبطسا

 ةديس اهنأ تبشت نأ درجمل اهيلإ فيضتو ثاثالا عطق ىف
 بتاكو ةبزعلا رظان ةقادص بسكت نأ تعاطتسا ..رصقلا

 اهنأ اهب تكوش راهبناب ةظفتحم امئادو .. ىلوخلاو تاباسحلا

 وأ ملكتي هلعجي ام مويلا لاوط دجت نأ عيطتست .. هلك هموي المت

 اهعم بكري أدب دقو .. كرحتي وأ شقاني وأ كحضي ىأ لمعي

 دعب اهعدي مل هنكلو .. ةبزعلا ىلإ اهتدوعو اهباهذ ىف ةرايسلا
 ىف ةسلج وأ تارايسلا ىدان ىف ةرهس ىلإ .. هعم جورخلا ىلإ

 . ةريزجلا ىدان

 ةرادإ ىف هعم كرتشت
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 وهو اهل لاقو هل تغرفت ذنم رهش ىضم دق ناكو
 : ةماستباب اهنضتحي

 .. كنع لوئسملا انأ تحبصاف ىلجأ نم كلمع تكرت دقل -
 لمحت ىهو اهيلإ هدي دمو .. ةيلوئسملا لمحتأ ىنيعد كّجرأ
 .. ناتئام .. هينج ةئام اهلعل .. ةريثك قاروأ .. لاملا نم اغلبم
 دنع لمعت ىهو هبسكت تناك امم لقألا ىلع .. رشكأ امير
 : تلاقو ةبضاغ اهنأك اههجو هنع ترادأو .. ىرفاتس

 لمعأ ال انأ .. لصع بحاصك ىتيلوئسم لمحت. نل كنإ -
 ىلع ضرفت ال ةقادصلاو .. ءاقدصأ اننأ ىلع انقفتا .. كدنع
 . هقيدصل ايترم عفدي نأ قيدصلا

 : ءىجوف هنأكو لاقو
 . انتايح ةيلوئسم ىف كعم مهاسأ ىنأ .. ابترم سيل اذه -
 : دتشي اهبضغ ناكو تلاقو
 . هتايح انم لكل نإ .. ال -
 .. ةيبصع تاوطخ ىف ةفرشلا ىلإ تجرخو تماق مث
 اهل عقدي نأ اا ليبهروا اهنإ .. اهسار ىف لعتيشي ا

 ا ا
 اهتنبال لوقت تناك دقو .. اهل هعفدي ىذلا غلبملا ىه لجرلا دنع
 الف جاوزلا ىلإ لجرلاب ىلصت نأ تدرأ اذإ .. مايأ ذنم
 دق ىهو .. جاوزلا دعب الإ ادوقن هنم ىذخأت الو . كدسج هيطعت
 اهيلإ عفدي نأ نم رثكأ هنم ديرت اعطق اهنكلو تكوش جوزتت ال
 . ادقن
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 اهنم |

 رئاح انأو .. كدعسأ نأ وه هلواحأ ام لك نأ .. فسآ انأ -
 .. كدعسأ فيك

 ىلع اهناك ضيفخ توص ىف تلاقو هينيعب اهانيع تقلعتو

 : ىكبت نأ كشو

 برتقي وهو بذهملا هتوصب لاقو تكوش اهءارو جرخو

 . انتقادصب ريسن فيك ىردأ ال .. كنم رثكأ ةرئاح انأو -

 اهرصخ ىبناج ىلع هيفك عضي هتكرتو رثكأ اهنم برتقاو

 : لاقو هلك اههجو نامضت امهو رثكأ ناعستت هانيعو

 .. ةقادص نم رثكأ اهنإ .. ىسول اي فرتعنل

 : هفتك هب سمالت اهسأر ىنحت ىهو تلاقو

 . انقح نم سيل اذه نكلو .. ملعأ ىنإ -

 + ةردص ىلإ اهمضي هتكزت دقو لاق

 ىهو .. ةليوط ةلبق ىف اهيتفش قوف هيتفشب ماني هتكرت مث
 نأ مهو اهنع هيتفش عفر مث .. ىهتني ال وهو .. ةملستسم

 فنع ىف هدي نم اهيدي تدشف .. لخادلا ىلإ اهيدي نم اهبذجي

 ا ةدح ىف لوقت ىهو
 ا . ءاسنلا نم عونلا اذه نم نوكأ نل .. نكمي ال .. ال -

 ةقيدحلا ىلإ ةفرشلا نم ترجو
 ا : الئاق اهبناجب راس نأ ىلإ اهءارو ىرجو
 ِ ىنيقدص .. ىسول -

 ا امتد تملكها اما بها ىنكلو ةليمج ةأرمال ابح سيل كل
 ىبد> نإ :. كمرتحا انأو كديرا ىتأ ..
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 .. عيطتسا امدنع جوزتن نأ ركفأ تحبصأ دقل ىنيقدصو .. اهب

 نمو ةضيرم ىتجوز نأ نيملعت تنأ .. عيطتسا ال نآلا ىنكلو
 ةضيرم اهنكلو .. ةلاحلا هذه ىف ىهو ىجاوز نلعأ نأ بعصلا
 . اليوط ىقبت نل 7 ادج

 .. حاترتل هانمتا ىنكلو اهريغ جوزتأ ىك اهتوم ىنمتأ ال انأو
 .. اذه لك ىردق .. توملاب اهل نوعدي اوحبصأ اهدالوأ ىتح
 . هيناعأ امو ىتدحوو ىنامرح ىردقو

 اهيلع ضرعي هنإ .. مالكلا اذه عمست ىهو ىسول ترهبناو
 مسرت نأ دمعتت ىهو .. ديعب لمأب قلعم ضرع هنأ ولو جاوزلا
 نأ ملعت ىهو .. هعم اهوطخت ةوطخ لكو ةملك لك اهئاكذب
 داج هنإ .. ةلحنملا ةينغلا ةقبطلا هذه لاجر نع فلتخم تكوش
 هعم لواحت نأ ىلإ اهعفدي ام اذهو مرتحمو بذهمو ظفحتمو
 ىلوبدم كي نمحرلا دبع ريغ رخآ فنص هنإ .. ديدج بولساب
 تناك ام هنم تذخأ نأ دعب هتطعاف ديري ام فرعت تناك ىذلا

 لوأل هب تقتلا ذنم ةعساو امالحا اهيف ريثي تكوش نإ .. ديرت
 ملحلا اذه ىلإ ةعرسلا هذهب لصت نأ رظتنت مل اهنكلو ةرم

 سحأ ىنكرتت نأ كنم هبلطأ ام لك .. امئاد كعم نوكاس -
 .. مدنلا ىف عيضأ ىنكرتت ال .. ىسفنل ىمارتحاب

 : هسفن ىلع رسحتي هناك دهنتي ىهو لاق
 له .. نكلو .. جوزتن نأ ىلإ رظتنن نأ نيدصقت -

 .. جاوزلا تنأ نيعيطتست

 ىدحو انه ىنوكرتت الا» 54 2

 | ىف هيساوت اهناك هل مستبت ىهو تلاقو .. جاوزلا ملح .. ريبكلا

| 
 : ديعب ىلإ رظنت ىهو تلاق أ

 .. ىردأال
 .. ةرهاقلا ىلإ دوعت اهكرتو
 ةقادص ةايح دعت مل .. رثكأ امهب روطتت ةايحلاو اهموي نمو

 .. تكوش رارسأ لك باوبأ بحلا اهل حتفو .. بح ةايح اهنكاو
 دمتعي نأ ىلع هدوعت تأدبو .. هتايح ليصافت لك فرعت تادب

 .. ءىش لك ىف اهيلع
 .. ةجوز نوكتسو ةريتركسو لزنم ةبرو لامعأ ةريدم اهنإ
 نأ اهلاب ىف ام لكو هينيع ىف علطتتو هيلإ بهذت موي لكو

 حابصلا ىف جرخت نأ لبقو .. تتام له .. هتجوز_ لاح فشتكت

 . ليللا ىف تتام اهلعل تايفولا ةحفص رقت نأ تدوعت
 توصل اهتكلو
 .. بحلاب احراصت ذنم رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ىضم دق ناكو

 نأ ىشخت تادب اهنكلو .. تالبقلا نم رثكأ ادبأ هيطعت نكت ملو
 نأ سحت تحبصأ اهنإ لب .. اهلمي ىتح اهتالبق ىلع دوعتي
 امهنم لك حبصأ .. هيف لجرلا ةعيبط بعتت تحبصأ اهتالبقا

 .ىرخأ ةوطخ مدقتت نأ بجي ..هبعتت ال ىتح تالبقلا نم بره#
 هردص ىلع تلام امدنع تيبلا لخاد ىاشلا نالوانتي اناكو

 تدوعت امم رثكأ ةماستسم ىهو هتلبق تلاطو .. اهلبقيل هوعدت
 اهلك اهذخأي هتكرت ىتح .. فعضتو فعضتو .. مالستسالا

 .. ةرم لرال

 .. ىكبت اهدعب تراهناو
 .. ءاكبلا نع فقوتت ال
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 ةحرفو لوقيو .. هيتفشب اهعومد برشي نأ لواحي وهو
 : ةنجلا محتقا هناك .. رصتنا هناك .. ههجو ىف عملت ةداعسلا

 ٠ كل انأو ىل تنأ .. ىنثمطا .. ىسول -

 : اهعومد لالخ نم تلاقو *
 رزظنت فيك ىردأ ال... تفعض ... ةأرما درجم تحيص[دقل ب

 نل ىنأ .. ىنتدوع امك ىنمرتحتس تنك اذإ ىردأ ال .. نآلا ىلإ

 .. نآلا دعب اذه ريغ ايدل ىواسا

 : ةلثاق تدرطتساو ةفقاو تزفق مث
 ...ةرص رخأ ةذه نوكت نأ ىنذع ... عما... تكونا -

 ...كيكرت الإو .. ىنفعضت لو .. يعش لواحت.ل
 عملت لازت ال ةداعسلاو اهنضتحي وهو لاقو اهبناجب ماقو

 : ههجو قوف
 لامكتسا ىف دبنل .. ائيش رظتنن نل .. ىسول اي جوزتنس -

 ٠ جوزتنسف ادغ جوزتن نأ انعطتسا ول .. ءىش لك

 نآلا نكي مل .. ىكبت ىهو اهيتفشب هقنع لبقت اهسأر تقلاو
 © العتفم ءاكب

 .. ةحرفلا ءاكب ناك
6.. 

 .. الهس رمألا نكي ملو
 .. ىكز اهجوز نم قالطلا ىلع لصحت نأ الوأ بجي اهنإ

 .. هيلع ةرداق امئاد ىهو ةريثك بعاتم ريثيس ىكز نأ دقتعت ال

 .. نكلو
 دريان آلان... ةئماشام حبصتو [همالسإ نآعتال اذاخ

 ىلإ ةجاح ىف اهنكلو .. اهجوز نم اقالط ربتعي اهمالسإ
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 ىلع .. هجوزنتت نأ دعب تكوشب الماك اهطابترا متيل مالسإلا |
 ال ثرألا نأ تفرع دقف هثرا ىف اهقح نمضتل لقألا

 .. ىحيسم ىتح الو ىدوهي ىلإ ملسم |

 ىف لاق اهمالسإ نالعإ ىف ركفت اهنأ تكوشل تلاق امدنعو |
 : ةشهد

 اهنأ .. كنيد ىريغت نأ نود جوزتن نأ عيطتسن اننإ .. اذامل -
 ريغ جوزتن نأ عيطتست ال ةملسملا تنبلا .. مالسإلا ةيناثأ
 .. نايدالا لك نم جوزتي نأ عيطتسي ملسملا لجرلا نكلو ملسملا |

 : لالد ىف تلاق

 نوكأ نأ ديراو كمالسإ ىتح كيف ءىش لك بحأ ىنإ -
 .. كنيد ىف ىتح ءىش لك ىف كعم

 نأ دعب ةنجلا ىف اناكم نمضيس لقالا ىلع .. تكوش حرفو
 . نكلو .. اديدج انمؤم مالسإلل بستكي

 .. نيمساي اهتنباو كازيا اهنباب لعفت اذام

 .. اضيأ امهمالسإ نلعت له
 .. امهيبال امهكرتت مآ

 له نكلو .. ادبأ امهكرتت نأ عيطتست ال اهنإ .. نكمي ال .. ال
 مث .. ةملسم امهماو نييدوهيك اهعم اشيعي نأ ناعيطتسي
 هنأ درجمل هناديري الو هب نانمؤي ال نيد ىلإ امهلقنتل امهبنذ ام

 . هجوزتتس لجر نيد

 نود اهسأر قرحي داكي لعتشملا اهؤاكذو اهتيب ىف تناكو
 هيونت ام فرعي تيبلا ىف دحأ الو .. رارق ىلإ اهب لصي نأ
 اهتخا الو .. اهتنبا الو اهنبا الو .. اهجوز ال .. هيف ركفت ام الو

 نم
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 . اهتفايض ىف ميقت تناك ىتلا ازيل
 « نبللا ةطقن ٠ ةيعمج بودنم هنإ .. بابلا سرج قدو

 ةلاكولا ىلإ رصم دوهي نم هعمجت ام لسرت ىتلا ةيريخلا
 :: نيطسلف ىف ةيليئاؤسإلا*

 : ةيعمجلا بودنم هجو ىف ىسول تحاصو
 نولعفت اذام ىردن نأ نود هومتذخأ ام مكافك انع اودعبا -

 . انلاوماب
 : ةرذتعم مستبت ىهو بودنملا ىلإ ازيل اهتخأ ترجو
 لاعتو .. عباوط ةرشع ىنطعأ .. ةلعفنم ىتخأ نإ .: ةفسآ -

 .. رثكأ ذخاتل مداقلا عوبسالا
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 كرحتت نأ بجي .. ةكرحلاب نمؤت ىسول تناك أ
 ةيح ةصق كب تكوش عم اهتصق ىقبت ىتح امئاد ا
 هدعو ىف اقداص تكوش ناك ءاوسو .. ةلعتشم .. [[ل أ
 .. كرحتت نأ بجيف نكي مل وأ جاوزلاب |

 قالطلا ىه اهكرحتت نأ بجي ىتلا ىلوألا ةكرحلا تاكو
 بلطت ىهو ةلكشم ءىش ىأ رظتنت نكت ملو .. اهجوز نم |

 .. اهل ملستسي نأ ىلع ىكز اهجوز اهدوع دقل .. قالطلا
 هيف امب حابم ءىش لك .. ةيرحلا اهل كرتي نأ ىلع اهدوعو
 نأ تيسن .. ائيش تيسن دق تناك اهنكلو .. قالطلا ىف اهقح |
 هعامطأو هتاعلطت لك نع اهبحب ىفتكا هنأ دح ىلإ اهبحي ىكز
 فعض مالستسا نكي مل اهل مالستسالا اذهو .. ةايحلا ىف

 .. املستسم اجوز هنم لعج بحلا نإ .. بح مالستسا هنكلو
 اذه نأ ىسول تيسنو .. دالوألاو ىه .. هبناجب اهنأ هيفكي
 . بحلا نع عافدلا ةوق ىلإ بلقني نأ نكمي فعضلا

 ةدئام لوح ةلئاعلا تعمتجاو .. تيبلا ىلإ تداع دق تناكو
 لبقتو كازيا اهنبا عم كحضت ةديعس ةحرم ىسولو .. ءاشعلا

 تدش ءاشعلا دعب مث .. ىكز اهجوز للدتو نيمساي اهتنبا |
 هيناجب تسلج مث بابلا امهءارو تقلغأو امهترجح ىلإ اهجوز |
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 رعش قوف اهعبصاب حسمت ىهو ةمستبم تلاقو شارفلا قوف
 : هسأر

 .. كنم هديرأ ءىش كانه .. ىكز -

 هينيعب اهنضتحي ىهو ىكز لاقو
 .. ءىيش ىأو .. ءىش لك .. ىبلطا -

 : اهتماستبا لالخ نم تلاق
 .. قالطلا -
 تاده مث هسأر ىلع ةبرض ىقلت هنأك ىكز انيع تعستاو

 ةتكن درجم ىسول هلوقت ام نأ ربتعاو ةكحض قلطأو هانيع

 : لوقت تداع ىسول نكلو .. اهب هبعادت

 نم ىكز زفقو .. قالطلا ديرأ .. ىكز اي ةداج ملكتا ىنإ -*
 : اخراص اهتلابق فقوو شارفلا قوف

 ؟.. نونجلا اذه اذامل .. نيلوقت ىذلا اذه ام -
 : هل مستبت لازت ال ىهو ءوده ىف ىسول تلاقو
 ريغ ءىش ىف ركفأ ال ىنأ فرعت تنأ .. اثداه نك ىكز -

 انجوزت موي انلخد ناك مك ركذت .. ةلئاعلا حلاص .. انحلاص
 نيأو رهاظلا ىف شيعن انك امدنع ركذتو .. نآلا بسكن مكو

 ىنكرتتو ىف قثت تنك كنأل كلذ لكو .. نآلا شيعن انحبصأ
 خرصو .. انحلاص ىف اضيأ هنأل قالطلا ديرأ نآلاو .. فرصتا

 : بضغلا تارارشب ناقلطنت هانيعو ىكز
 .. ةنونجم كنأ .. انحلاص ىف قالطلا نوكي فيك -

 : ةئداه لازت ال ىهو ىسول تلاقو
 تدتشاو .. دالوألا فرشيو كفرشي اجوز جوزتاس -
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 اهيف قلمحي وهو ةهرب تمصو ىكز ىنيع ىف ةبضاغلا ةرظنلا

 : الئاق قطن مث اهمهفيو اهرس فشكي نأ لواحي هنأك
 .. دالوألا فرشيو ىنفرشي ىذلا اذه نم .. نم -
 : عستت اهتماستباو تلاق
 .. قالطلا دعب هفرعتس -

 ىتجوز ىطعأ نأ ىتفرشي فيك .. سموم .. ةطقاس كنإ -



 ىلع درت ةدحح ىف تلاقو اهتماستبا ىسول تيحسو
 : هةقخرص

 نأ دالوألا فرشيو .. صيخر نمثب كعيبأ ال ىنإ كفرشي -
 .. ىلعأ ىوتسم ىلإ مهب عفترت مهمأ

 : حرصي ىكز داعو
 .. نمث ىأب كعيبأ ىتح كجوزتا مل انأ .. ىىمسا -

 .. ىتيس ندراج ىف نكسأو رهاظلا ىح كرتال كجوزتا مل
 ىتح .. ىتومت نأ ىلإ ىل نيقبتسو .. ىل ىنوكتل كتجوزت
 .. ىربق ىف ىعم نفدتو ىل نوكتس كتثج

 : ىسول تخرصو
 ملعت تنأ .. ىنتدوع امك قفاوت ال اذامل .. كل ىرج اذام -

 .. ءىش لك عيطتسأ ىنأ ملعت .. كنع امغر قالطلا عيطتسأ ىنأ

 ةظحللا هذه ذنم تأدب دقل .. كهركا انأو ككرتأ ىنلعجت ال
 هجو ىلع ةعفصب لاهناو هدي ىكز عفرو .. كهركا .. كهركا
 اهتايح ىف ةرم لوأ اهنأ .. بجعت ىف هيلإ ترظنو .. ىسول
 سسحتت تذخأو .. نآلا هارت امك ادبأ هرت مل .. اذكه ىكز ىرت

 : خرصي وهو .. لوهذ ىف ةعفصلا ناكم
 كتللد .. انأ نم نيفرعت ال كنإ .. ككرتا نل .. قالط ال -

 : تخرصو .. اضيأ انأ هعيطتسا امع كتيمعا ىتح

 .. انه ىقبأ نل... كعم ىقبأ نل -
 ةفرغلا نم تجرخو مونلا صيمق قوف هتعضو ابوث تدشو

 اهيلإ نايرجي خارصلا توص ىلع اهتنباو اهنبا جرخو .. ىرجت
 : ناخرصي امهو

 .. امام .. امام -
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 .اهيدخ ىلع رمهنت ىتلا اهعومد ىف رثعتتو ىرجت ىهو تلاقو

 .. ىنبرضي ةنإ .. ىئايمحا -
 . نايكبي نادلولا أدبو
 .. اهودشم فقاو ىكزو

 ىفو تيبلا بوثب ىهو تجرخو ةقشلا باب ىسول تحتفو
 ةرايس ىف اهسقنب تقلأو عراشلا ىلإ تجرخ .. بشبش اهيمدق |

 ةقش ىف ميقت ىتلا ليشار اهتقيدص ىلإ تبهذو .. ةرجأ

 . اهعومد تأدهو ..ةبيرق
 . اهلقع لخاد ءوده ىف لمعي اهؤاكذ أدبو
 ةعامس تعفرو .. ىكز اهجوز ىلإ مويلا دعب دوعت نل اهنإ

 : كب تكوشل تلاقو.نوفيلتلا
 5: تيبلا تكرت دقل -
 : ةشهد ىف تكوش لاقو
 ؟ اذامل-

 : تلاقو
 يفيد تيب ىلإ عراتيحسلا لسرأ كِل نكات اههدح

 .. ناوثعلا فرعي قئاسلا ..ليشار
 اهناك تمستتبا .. نوفيلتلا ةعامس ديعت ىهو تمستباو

 اهجوز ضفري نأ نكت مل اهنإ .. اهسفنب اهتقث ديعتست
 هنكلو .. هنع اهفرعت نكت مل ةيصخشب تئجوف .. قالطلا ىكز
 اهدعبو .. بحلا تاشطل نم ةشطل اهنإ .. اهبحي هنإ .. روذعم
 مهملا نكلو .. ءىش لك عيطتست اهنإ .. ةقثاو اهنإ .. قفاويس
 ىلع اهتايح لك ططخت نأ بجي .. اهتيب ىلإ ادبأ دوعت نل اهنأ
 .. دوعت نل اهنأ
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 ؟ ميقت نيأ

 ةعرت ىلع تكوش رصق ىف ميقت نأ عيطتست اهنإ
 حرفيس تكوشو .. رصقلا اذه ىف ميقي دحأ ال .. ةيروصنملا

 اهتيصخشب ةظفتحم لظت نأ بجي .. ال نكلو .. كانه اهب
 نم ةبيرق نوكت نأ ديرت ىهو ديعب رصقلا نإ مث .. ةلقتسم
 اهجوز نم ةبيرق نوكت نأ ديرتو .. نيمساي اهتنباو كازيا اهنبا
 .. قالطلا متي ىتح ىكز

 ليشار مادم اهتقيدص هكلمت نويسنبب ةرجح ىف تماقأو
 نأ ديري هنإ .. نويسنب ىف اهتماقا ىلع .تكوش ضرتعا دقو
 ودبت نأ بجي .. نآلا سيل .. ال .. اهيف ميقت ةقش اهل رجأتسي
 تناكو .. قالطلا راظتنا ىف ةديحو ةديس اهنآك عمتجملا ىف

 .. رثكأ نيمسايب لصتت تناك .. اهتنباو اهنباب موي لك لصتت
 اهتاغوصمو اهبايث اهيلإ تلمح ىتلا ىهو .. اهيلإ برقأ اهنإ
 نوكت نأ عيطتست ةرشع ةعبارلا ىف نآلا اهنأ .. تيبلا جراخ

 ىعرتو العف تيبلا تس ةيلوئسم لمحتت تأدب دقو .. تيب تس
 ةرم نم رثكأ موي لك اهيلع نئمطت ىسولو .. اهاخأو اهابأ
 وهف كازيا اهنبا امأ .. تيبلا هجاتحي امم اريثك اهل لسرتو
 ريغو تيبلا اهكرت ىلع قفاوم ريغ هنأ سحت .. اهنع دعابتم
 اهل نأ ىف كشي هنأ سحت لب .. هيبأ نم اهقالط ىلع قفاوم
 لالخ فرق ىف هيتفش ىوليو اهيلع راغيو رخآ لجرب ةقالع
 قفتت تناك امدنع ىأ نويسنبلا ىف اهيلإ ءاج ىتلا ةليلقلا تارملا
 ابرق رثكأ هنإ .. ىبورج ىف ىاشلا لوانت ىلع هتخأ عمو هعم

 .. هيبأ ةيصخشو ةيلقع ىلإ
 عانقا ةلواحم ىف اهءاقدصأو اهتلئاع تكرشأ دق ىهو
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 نل .. ضفرلا ىلع رصسم هنكلو .. قالطلاب ىكز اهجوز |
 تضرع دقو .. هيلإ اهديعي نأ عيطتسي هنأ قثاو وهو .. اهقلطب

 .. اهمساب ةرجؤم ىهو ىتيس ندراج ةقش نع لزانتت نأ |
 .. دالواللو هل .. تيبلا'ئف ام لك هل كرتت نأ هيلع تضرعو |
 .. قالط ال .. ضفر هنكلو |

 .. اهرمأ تحت ةرايسلاو .. تكوشب ىقتلت موي لك ىفو

 ىلإ ناحاتري ىذلا ناكملا هنإ .. ةيروصنملا رصق ىلإ اهلمحت |
 اجرخي مل .. هلويخ .. هدالوأ .. دالوألا لبطسا بناجب هيف ءاقللا |

 لك ىفو .. اههتصقب سانلا اهجاويو ةماعلا نكامالا ىلإ دعب |
 بلطت ال اهنأ هل دكؤت ىسولو .. قالطلا ةلكشم ناثحبي ءاقل
 عيطتست دعت مل اهنأل هبلطت اهنكلو هلجأ نم الو هببسب قالطلا
 ةوق نع ةبذاك تاياكح هل ىورت .. جوزلا اذه عم شيعت نأ
 . الع ءاستلا رشاعي هنإ .. اهبرضي هنإ .. ىكز ةلافسو ىكز
 عنتقا اذإ هريمض هبذعي الو هسفن بنؤي تكوش كرتت ال ىتح
 اسمحتم سيل تكوش نأ سحت اهنكلو .. قالطلا ىف ببسلا هنأ

 ةافو ىتح (/ لضفي هنأل امير .. اهجوز نم اهقالطل

 هيف عيطتست تقو ىأ ىف جاوزلاب اهدعو هنأ مغر هتجوز
 . قح هل .. جاوزلا

 دعب الإ اهنم جاوزلا ىف الماك هقحبو هتيرحب سحي نل هنإ
 تكوش لعل .. نكلو .. تومت نأ دعب الإ .. هتجوز نم ررحتي نأ
 اهديري وهف هريغب ةجوزتم ةأرما بحأ اذإ .. لاجرلا ىقابك
 اهجوز بحأو اهبحأ هنأكو .. هريغب ةجوزتم .. اهبحا امك امئاد

 + نكمن ل: 99 :ةاهدإلو[ تعي نأ مورق نه امكاايمم
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 .. هقالخأو هثدابم ىف ىلاثم هنإ .. عونلا اذه نم سيل تكوش
 ءاقل نوكتل ال هتايح نوكتل اهيلإ لزنيل ال هيلإ اهعفريل اهبحأ
 .. شارف

 .. قالطلا مدع ىلع رصم ىكزو
 .. اهمالسإ رهشت نأ الإ قبي مل
 اطابترا دادزت ىتح اهمالسإ نلعت نأ ركفت تناك دقل

 نأ ىلإ هعم تشاع اذإ ثرالا نمضت ىتحو جاوزلا دعب تكوشب
 نأ ىلإ جاتحي ال اهجوز نم اهقالط نأ دقتعت تناك .. هثرت
 اهِجوز نم برهلل ةليسو دجت ال نآلا اهنكلو .. اهنيد نم جرخت
 . اهنيد نم بورهلاب الإ

 ىفو هركق ىف ىقارلا ءداهلا لجرلا .. راقفلا وذ تكوشو
 اهيحأ هنأ .. ملست نأ اهاري نكي مل ىسول هتبيبحب هساسحا
 تومت نأ ىلإ اهمالسإ لجؤت نأ لضقي هلعلو ةيدوهي ىهو
 اليوط هتريح ىف ددرت كلذلو .. مالسإلل اهبستكي امدتع اباوث بسكي هنإ .. اهمالسإب حرفي هسفن لخاد ىف هنكلو .. هتجوز
 ىسول ذخايل فيطللا دبع خيشلا ىعدتسي نأ لبق مايأ تضمو
 تاعمتجملا ىق اهتناكم اهل ةيصخش وهو .. مالسإلا ىلإ
 نأ بجي اهنإ فيطللا دبع خيشلا لاقو .. رهزألا ىفو ةيمالسإلا
 اهعانتقا دكؤت ىسولو .. ضرغ نع ال عانتقا نع ملست
 اهبحل ىدص وه مالسإلاب اهعانتققا ناك ىل ىتح مالسإلاب
 ةليوط تاسلج فيطللا دبع خيشلا اهعم ىضمأ دقو .. تكوشل
 .. مالسإلا ميلاعت لكو .. دحأ هللا وه لق ةروسو .. ةحتافلا ةءارق هيدي ىلع تظفحو دمحم ىبنلا نعو مالسإلا نع اهثدحي

 ناو ماخاحلا غلب نأ بجي . اضورفم اطرش كانه نكلو
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 صنت اذكه .. اهنيد ىلع تابثلاب اهعانقإل ةصرف هل كرت
 دحأ ىلع مالسإلا ضرفي نم رصم ىف نأ لاقي ال ىتح جحئاوللا |

 هنأ فرع ول اهمالسإ ديؤيس ماخاحلا نأ كش الو .. هنع امغر

 ..راقفلا وذ كب تكوش نم ةيدوهيلا تانب ىدحا جوزتتل قيرلحلا
 ةيامح لاطبأ نم نجوزت تاسيدق مضي دوهيلا خيرات نإ
 .. دمحم ىبنلا تجوزت ةيدوهيلا ةيفص .. ىدوهيلا بعشلا

 ىلع رصت نأ اهقح نم ىسولو .. نوشمش تجوزت ةليلدو
 ديرت ال كلذ مغر اهنكلو .. ماخاحلا اهعم لواح امهم مالسإلا
 وه ماخاحلا نأك سحت .. عيطتست ال اهنإ .. ماخاحلا لباقت نأ

 مكوجرأ .. اهيلع ضبقيل هللا هلسرأ ةرخآلا سيلوي طباض
 اهافعأو فيطللا دبع خيشلا مستباو .. طرشلا اذه نم ىنوقعا

 رظاخ لجألو .. راقفلا وذ تكوشل اماركا طرشلا اذه نم

 ىراقعلا رهشلا ىنبم ىلإ اهسفنب ىسول بهذت مل كب تكوش

 ىف اهيلإ ىراقعلا رهشلا فظوم ءاج نكلو اهمالسإ لجستل
 . تفيطللا ديم خيبقلا عم درت تسلجو د: ةيرؤسصتملا رصتق |

 تحيصأ .. هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلا ال نأ دهشأ
 .. ةملسم

 . بنيز اهمسا حبصأو
 اهسفنل هراتخت ىذلا مسالا ىف ةيادبلا ذنم ركفت تناك دقو

 حلصي .. اكرتشم امسا راتخت نأ تركفو .. تملسأ اذإ

 .. ةنتف وأ .. رجاه اهسفن ىمست نأ نكمي .. دوهيلاو نيملسملا

 .. هيلإ مسا بحأ وهام هلأست تكوش ردص ىلع تلام اهثكاو
 دارفأ نم حبصتس اهنأ تكوش لاقو .. بنيز .. همأ مسا هنإ

 .. ال .. ىسول تضفر . ال راقفلا وذ بنيز اهمسا نوكيف ةلئاعلا
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 ىهق اهمسا امأ .. راقفلا وذ مرح نوكت نأ نكمي طقف اهنإ
 نيملسملل مسا هنإ .. ىدينه .. اهتلئاعب اطبترم لظي نأ ديرت
 كلشي
 قيضب تسحأو .. ىدينه دمحم بئنيز لماكلا اهمسا حبصأو 5

 .. اهمالسإ راهشا ليجست نم تهتنا نأ دعب اهردص ىلع فخزي
 .. فيطللادبع خيشلا ىرت نأ الو تكوش ىرت نأ دير" ال اهنأ
 ىلإ اهتدوع قيرط ىف ةرايسلا تبكرو .. ىكبت نأ ديرت
 هداكبلا نغأ فكأن (عطتست مل !:ككِبو هّيف ميقت يذلا ويسفإلا
 .. اهتيدوهي ىكبت تناك امبر .. نآلا ىكبت امك ادبأ كبت مل اهنإ
 رئاعش لكو .. نآلا سحت امك ةيدوهي اهنأب ادبأ سحت مل اهنإ
 تبس لك اهيبأ لوح ةلئاعلا تاسلجو .. اهب فوطت ةيدوهيلا
 ىتلا تاسلجلا هذه .. دوهيلا خيراتب مهركذي وهو هيلإ عمتستل
 تربك نأ دعب اهيف كراشت ملو اهرغص ىف اهنم برهت تناك
 .. اهعومد لالخ نم نآلا اهلك اهركذت تحبصأ

 اهب ختفت ةيدوهي ةالخم اهنأ «زوذنلا لك»:ةالص تركذتو
 حك تناك نقو“.:نازفغلا' عويهنيغ ءانسم ىف
 دوهيلا اهيلإ فاضأ ىتلا ةديحولا ةالصلا اهنأل

 عيمج ءاغلإ ىلصملا اهيف نلعي ةالص ىهو .
 نأ ديري الو ماعلا لوط هسفن ىلع اهعطق ىتلا روذنلاو دوهعلا
 (قدؤهِنلا :سانسحإ كاتي شخ ثارم تالث ةيظتو!: اهي كيقتي
 ىتلا رذنلاو دوهعلا عيمجل هتنايخو هليخت بنذ نم صلختلاب
 موي وهو موي سدقأب لافتحالا أدبي مث هسفن ىلع اهعطق
 دق ةالَصلا هذه نإ ليق دقو .. ريمضلا حاترم نارفغلا

 مهمالسإ راهشإ ىلإ مهفورظ مهرطضت نيذلا دوهيلل تصصخ

 ىدحو انه ىنوكرتت ال © 77

 مالسإلا نم مهتفعأ ةالصلا هذه اولت اذإف ةيحيسملا راهشإ وأ
 . ةيدوهيلا ىلإ مهب تداعو ةيحيسملا وأ

 ىردي نمو

 ىهو .. روذنلا لك ةالص ىلصتس مايألا نم موي ىف اهلعل
 ىف اهب رمي نأ قئاسلا نم تبلطو . ةرايسلا ىف ىكبت لازت ال

 نأ ديرت نكت مل اهنكلو .. ناكد نم ىرتشتل هديرف ةكلملا عراش |
 دبعملا مامأ ةزايسلاب رمت نأ ديرت طقف اهنإ .. ائيش ىرتشت
 مهلعل .. اهتيدوهي ىكبت اهنأ .. اهعومد ىريل .. كانه ىدوهيلا
 . عومدلا نيب تمانو .. اهنورذعي

 تحبصأ .: قالطلا تاءارجإ الإ قبي مل .. ىلاتلا مويلا ىفو
 .. ملسم ريغ جوزتت نأ ةملسمل قحي ال .. نوناقلا مكحب اقلاط
 .. ىدوهي اهجوزو ةملسم ىهو

 -: ةظاق للهت نيمساي اهتنباو نوفيلتلا سرج قدو
 ةنيؤلطشإ انا وظل ناقل ,ءاكيكلك تفرع لف الماح -

 نا نتف دل اقلعم حارا فكم تمتجما ؟انيلسأب
 همسا ىخأو .. هللا دبع ركب وبأ حبصأ اباب مساو .. نيمساي
 . ىسول دي ىف شعترت نوفيلتلا ةعامسو .. ! هللا دبع دلاخ

 نأ ىلإ رطضتس ىبسول نأ ةيادبلا ذنم ملعي ناك ىكز لعل
 ضرفل قيرط عرسأف اهقلطي نأ ديري ال مادامف .. ةملسم نوكت

 دق لب قالطلاب ىفتكت نل ىفو .. مالسإلا وه هيلع قالطلا
 ةملسم مأ اهنأ .. اهيلإ نيمسايو كازيا مضب مكح ىلع لصحت
 ةجاذسلا مغر ىكزو .. ىدوهي بأل اهيدلو كرتت نأ نكمي الو

 لحلاو .. هلكاشمل الح دجي نأ امئاد عيطتسي هيلع ىدبت ىتلا
 كاذيا مالسإ هعم نلعيو رخآلا ىه همالسإ نلعي نأ وه ديحولا
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 . نوملسم انلك .. صالخ .. نيمسايو

 . ىسول تنجو
 نوماحملاو .. تكوش نم جاوزلا هعم عاضو قالطلا عاض

 ىلإ أجلت نأ الإ قيرط نم اهمامأ دعي مل اهنأ اهل نودكؤي
 .. ملسم ىلع قالط ةيضق عفرت ةملسم .. هيعرشلا مكاحملا
 ىلع لصحت ىتح ةملسم تحبصأ اهنأ اوفرع ةاضقلا لعلو
 ىلإ العف تاجلو .. قلطي ال ىتح املسم حبصأ هنأو قالطلا
 حبصأو . دعب تيغلأ دف مكاحملا هذه نكت ملو ةيعرشلا مكاحملا

 اهلد اخيش ايعرش ايماحم نيماحملا نيب نم راتخت نأ اهيلع
 .. فيطللا دبع خيشلا هيلع

 نأ ديرت اهنأ .. ىسول ىف ريغتي ءىش لكو رمت مايألاو
 نكلو .. ةملسم ةأرما ةيصخش .. ةديدج ةيصخش شيعت
 ..بنيز .. هيلع دوعتت نأ عيطتست ال ديدجلا اهمسا ىتح .. فيك

 مساب ةيدوهيك اهفرعي هيف تشاعو تدلو ىذلا عمتجملاو
 ةملسمك الإ اهفرعي ال رخآ عمتجم ىلإ لقتنت نأ بجي .. ىسول
 . بنيز الإ اهيداني الو

 دعتبتل هيف ميقت ىذلا نويسنبلا تكرت نأ هتلعف ام لوأ ناكو
 اهل رجؤي نأ تلبقو .. ليشار ةيدوهيلا اهتقيدص هتبحاص نع
 نم لك نع دعابتت تأدبو .. كلامزلا ىف ةشورفم ةقش تكوش
 ىرت الو اهتلئاع روزت دعت مل لب .. دوهيلا نم مهفرعت تناك
 .. رثكأ اهسفن ىلع ىسقتو مهيلع وست اهنإ .. ازيل اهتقيقش
 ئه. اهتدونح انك اهك اينإلاقب اهلك ايندلا نع اهسفن عطقت اهنإ
 دنجت ىتعي لمح كت (نأ ٍنِجَي ”نكلو .:: دوهنيلا ايندا
 . ةديدجلا ايندلا ىف ةديدجلا
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 تارايزلا |

 ُتْئاَكَو مكيوبت .. ةئئلسح ع اقهبلا قف لمجال لامار اكماجت
 تادب مث .. ملسملا ساسحا اهيف فشتكتل اليوط اهعم سلجت

 تناكو .. نيسحلاو بنيز ةديسلا ةرايزل بهذتو اهعم اهذخأت
 شيعت نأ ىلع اهسفن دوعت ىتح العف اهأرقت .. هحتافلا [رقت

 مهنم ريثك اهيف ميقت ىتلا ةرامعلا ىف اهتاريجو .. مالسإلا
 .. اهنيبو مهنيب ةلص دجوت نأ دمعتت تناكف .. ةملسم تالئاع

 مهعم لدابتتو .. مناه بنيز اهنأ الإ اهنع نوفرعي ال مهنإ
 | بولسأ ىفو مهتارظن ىف فشتكت نأ ثبلت ال اهنكلو ..

 .. ةيدوهي اهنأ نوفرعي اوأدب .. اهرس نوفشكي مهناك مهثيداحأ
 . ةيدوهي مهرظن ىف امئاد ىقبت ىهف ةيدوهي تناك نمو

 . نيمساي اهتنبا اهيلإ ىتأت امدنع تناك اهتاظهكدعسأو
 نوفيلتلاب امهيلإ ثدحتت اهنإ .. اهتنباو اهنبا أدبأ كرتت مل اهنإ
 نالكأي اذام .. امهعم شيعت اهنأك امهيلع نئمطتو موي لك
 نأ ىلع اهسفن دوعت نأ بجي .. ال .. كازيا بهذ نيأو .. مويلا

 دنع نم اهبايث نيمساي تداعتسا لهو .. دلاخ وه همسا
 .. تيبلا مزاولل افورصم مويلا امهوبأ عفد مكو .. ىجوكملا
 مهعم شيعت اهنإ ..و..و.. نوفيلتلا ىف ملكت نمو .. مهراز نمو
 | .٠ تيبلا تاجايتحا نم اريثك امهيلإ لسرت .. ةظحلب ةظحل

 اهجوزو .. اهدالوأ تيبل اضيأ ىرتشتو الإ اهتيبل ىرتشت ال
 نأ دلاخو نيمساي ىلع مرحي وهف كلذ مغرو .. كلذ ملعي ىكز
 نم نامرحلا .. نامرحلا اذهل ملستسي دلاخو .. امهما اروزي
 هيبا رماوأ فلاخي نأ لبق ةليوط عيباسأ ىضمت دقو ..همأ

 عيطتست اهنإ .. ملستست ال نيمساي نكلو .. اهترايزل ىتأيو
 .. اهمأ ةرايزب حمسي ىتح اهدلاو رارصا نم فعضت نأ امئاد
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 نم ةعطق نيمساي نإ .. اهعم تيبت نأ اضيأ عيطتست انايحآو
 ذخأت تأدب دقو اهرمع نم ةرشع ةسماخلا ىف نآلا اهنإ .. اهمأ
 طوطخلا هذه .. اهب ترهتشا ىتلا ةريشملا ةثونألا هذه اهنم
 ةمسدلا هافشلا هذهو .. اهرصخو اهيدهن فلت ىتلا ةئيرجُلأ

 هوتي ناتللا ناتيقرشلا نانيعلا ناتاهو .. ةوعد لمحت ىتلا
 نيمساي اهتنبا ناب سحت بنيزو .. امهب ىقتلي نم لك امهيف
 سحتو .. مالسإلاو ةيدوهيلا شيعت .. ىه هشيعتام لك شيعت

 ملكتت نأ اهتعيبط نم سيل نيمساي نإ .. اهنم ىوقأ اهتنبا نأ
 ةحمل اهيلع ىقضي ىلاعلا اهتيبج نكلو ادبا وكشت نأ الو اريثك
 نأ نكمي اذام اذبأ لوقت ال اهنإ .. تماصلا ءاكذلا نم ةعصان
 ىلإ نيمساي تمدق دق بنيز تناكو .. امئاد لعفت اهنكلو لعفت
 الإ تكوشب ظفتحت نأ عيطتست ال اهنأك سحت ىهو تكوش

 . نيبساي آهيتاجيو
 :ءةىتق لكى ه تكؤش حدا ذقو
 .. ةشورفملا ةقشلا راجيإ عفدي هنإ
 .٠ ىدينه دمحم بنيز مساب كنبلا ىق اباسح حتف دقو

 تاكيشلا رتفد هسفنب اهيلإ لمحو .. ىهتني ال حوتفم باسح
 ىف رظنت ال ىهو هتلبقو .. اهيطعي هنأل رذتعي هنأك اهيلإ همدقو

 ضفرت نأ عيطتست دعت مل اهنأ .. ذخات اهنأل ةلجخ اهنأك هينيع
 .. ذخأت نآل العف ةجاح ىف اهنأ .. رثكأ وهام ىلإ لصت ىتح

 .. هتيب ىف شيعتل اهتيب تكرت دقل .. اريثك هيطعت .. هيطعت ىهو
 ىلع فرشتو ةيروصنملا ضرأ ىلإ بهذت موي لك تناكو
 حبصأ دقو .. هرصق ىف ةايحلا قلطتو . هعرازم ريدتو . هلويخ

 ىذلا تيبلا ىف اهروزيل ىتأي نأ ىف قحلا .. رخآ قح هل

 ١7 ىدحو انه ىتوكرتت الاه 0

 .. رثكأ ءىش ال نكلو .. ءاشعلا ماعط اهعم لوانتيل اهل هرجاتسا
 جاوزلا نأل جاوزالا ةرشاعم اهرشاعي ال .. اهسفن هيطعت ال اهنإ
 . بعتم ريرم راظتنا ةلاح ىف شيعي امهالكو .. دعب ثدحي مل

 .. اهقالط راظتنا
 .. هتجوز ةافو راظتناو
 فرتعيو اعم امهمضي حوتفم عمتجم ىلإ امهلاقتنا راظتناو

 .. هيلإ لوصولا لمأ ىلع بنيز شيعت ىذلا عمتجملا .. امهب
 .. دوهيلا عمتجم تدقف نأ دعب .. نيملسملا عمتجم

 .. راظتنالا ناشيعي نالازي ال امهو ماع ىلاوح رمو
 .. نكلو
 اذه ىف وهو راظتنالا شيعي نأ تكوش عيطتسي ىتم<ىئلإ

  ”نيسيكلاو ةضاكلا سعر, ضامعنلا معلا
 هيلع قفشت اهنإ
 ..اهيط قاخثيو
 :: اهنع فرضتيو اهب قيضي دق
 دقل .. تكوش هنإ .. رجفلا تاعاس ىف نوفيلتلا سرج قدو

 تلاقو .. ىكبي هنأك هتوص بنيز تعمسو .. هتجوز تتام
 ىهتنم نع ربعت ةجهل ىف اهتلاق .. تحارتسا دقل .. هيزعت
 ىتلا ىه اهنأب اهساسحإ ففخت ىتح ىسالاو نزحلا
 : ءاكبلاب مهت اهنأك تلاقو تتام ىتلا ةجوزلا ال ىه ..تحارتسا

 .. ةيروصنملا ىف كرظتنأس -
 ةزانجلا تاءارجا نه ىهشنا نا دعب ليللا ىف اهءاجو

 له .. هينيع ىف عملت لازت ال عومدلاو العف راهنم هنإ ..نفدلاو
 نيثالث ةكيرش اهنأ .. هدالوأ مأ لقألا ىلع اهنإ .. اهبحي ناك
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 اهنأب اهمهتي هنأك ةبيرغ ةرظن بنيز ىلإ رظنو .. هرمع نم اماع
 نأ لبق اهيلإ ءاج هنأل اههركي هنأك وأ .. هتجوز تلتق ىتلا ىه
 تجوز نقد ررلغ تاعاس ىنضفت

 .. همون ةفرغ ىلإ ىرجو#
 : هءارو بنيز ترجو
 . تحاترا دقو .. ةحارلا اهل ديرت تنك دقل .. تكوش -

 .. ىبيبحأي حاترا .. كسفن بذعت ال .. حاترت نأ كقح نم اضيأ

 .. هيناجب تدقرو هشارف ىلع هتدقرأو هسبالم هنع تعلخو

 نم جرخي هنأ سحي هنإ .. اهيتفش نيب حاتري وهو .. هلبقت ىهو
 راظتنالا نم بنيز هتفعأو .. ةايحلا ىلإ هتجوز نفد ثيح ربقلا
 2 ةايسلا لك" .. ةليللا كتم ةانقللا همم ناعيا
 ا
 .. هل اهلك
 جاوز الب
 .. هنم تلمحو

 .. هنم لمحت اهسفن تكرت

 ىدحو انه ىنوكرتت الا # 748

 كب تكوش ردص ىلع اهسار ىسول تنحأ
 : ةلوجخ ةماستبا لعتفت ىهو تلاقو

 . لوقا ال وأ كل لوقا له .. ةرئاح ىننإ- آل
 : اكحاض لاق

 7 ىلوق
 : اهعياصأب هردص بعادت ىهو تلاق

 .. بضغت دق .. ىنيردي نم .. كل تلق ىل حرفت له -

 : هعارذب اهطيحي وهو لاقو

 . هنيلوقت ام لكل حرفأ ىنإ -
 : ضيفخ توص ىف تلاق مث اليلق تددرتو

 .. لماح ىنإ -
 ىهو لاقو قفرب هردص نع اهدعبأ مث كب تكوش زتهأو

 : ةتهاب ةماستبا لالخ نم اهينيع ىف رظني |
 ؟ نيلوقت اذام -
 : ةتهابلا هتماستبا هلدابت ىهو تلاقو
 . لماح ىنإ .. تكوش اي ئنتعمس دقل -
 : عستت ال هتماستباو لاق
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 ؟ لغفنسا1َد امو
 : اهتماستبا تبحس دقو تلاق
 : حرفت نل كنأ ملعأ تنك .. لعفأ نأ ىنيديرت اذام -

 : هناضحأ ىلإ اهديعيل اهيلإ هيعارذ دمي وهو لابق
 . دعب جوزتن مل اننإ .. ئسول -
 : خرصت ىهو هبناج نم ىسول تزفقو
 .. ةيلمع ىرجأ نل .. هنم صلختأ نأ ىنم بلطت ال -

 مل ول ىتح هديرأ ىنإ .. جوزتن مل وأ انجوزت ءاوس هب ظفتحاس
 . ىلع فاخت ال تنأو ىسفن ىلع فاخأو .. هديرت تنأ نكت

 هتاملك عطقي وهو لاقو هيعارذ نيب اهنضتحاو اهءارو زفقو
 :اهيدخ لع اهزكتي تاليقب

 .+ كحزلف نم ردك هب حرقا ىتإ :” مالكلا اذه .ىلوقت ال -
 نيفاخح امم نككأ كْيَلَع فاخاو"< باَبش لك ديغتتا ناك سحأ
 مث :"تفجوف ىتا'كاته املك ::.ءىش نك تنآ .. كستفن ىلع
 . جاوزلا عوضوم ىف نآلا فرصتن فيك ىردأ ال

 : هيعارذ نيب أدهتو دوعت ىهو تلاق
 ىنأب ىساسحإ الإ ىنمهي دعي مل .. ديرت امك فرصت -

 . ىنطب ىف تنأ كلمحأ ىنأك .. لماح

 قفرب اهبذجو هتحرف لك بستكا هنأك هتماستبا تعستاو

 : لاقو اهلمح ىلع فاخي هناك ةكيرألا قوف اهسلجيل
 . ىسول اي ىنثمطا .. مايأ ىف جوزتنس .. ىسول -
 ::ةهرب دعب تلاق مث هردص ىف اهسأر تفخأو
 . تكوش اي ىمسا لق -
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 هقهقو هدصقت ام مهف هناك مث لاقو بجعت ىف اهيلإ رظنو
 : لاقو ايلاع

 . بنيز كمساو ىل تدلو تنأ .. بنيز .. فسآ -

 : اهتماستبا لالخ نم تلاقو
 .كل امئاد ىنال .. بنيز امئاد نوكأ نأ ديرأ ىنأ .. سنت ال -
 : جورخلاب مهي وهو لاق مث ةريبك ةلبق اهلبقي ىنحناو
 ءىش لك .. ىماحملا ىعدتسأس .. نآلا ككرتأ نأ رطضم -

 . بنيز اي ىنئمطا .. نمث ىأب الاح متي نأ ب
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 اهسفن كرتت نأ تررق امدنع بنيز هديرت ام وه اذه ناكو
 ىلإ رثكأ ىعسي نآل' تكوش عقدت نأ ديرت تناك .. لمحتل
 .. اهب هجاوز مامتا ىلع رشكأ فهلتي نأو اهجوز نم اهقالط
 نأ ىلع رصأ دق تكوش ناك امير .. رماقت ةداعلاك تناّكو
 فرتعي نأ ضفرو اهجوزتي نأ ضفر امبر .. اهسفن ضهجت
 .. ايش عيطتست نكت مل ىهو .. ةيدوهيلا نبا .. نينجلا اذهب
 تكوش نإ .. ةيضقلا نم رخآلا بئاجلا ىلع رماقت تناك اهنكلو
 حبصأ .. هتايح لك ىف لخدت نأ تعاطتسا دقو .. اهبحي
 مث .. ةعرزلاو ليخلا لبطسا ةرادإ ىف ىتح اهيلإ اجاتحم
 غفتنا امك رورغلاب هردص خفنيس هنم تلمح اهنأب هساسحإ
 ىق ناك الو مالسإلاب اهبلاطي مل هنأ مغر اهمالسإ تلعأ امدتع
 نأل ةجاح ىف سيل هنأ امك اهمالسإ نلعت اهلعجي نأل ةجاح
 هدم لك

 . اهسفن عم ناهرلا تبسكو
 كب: كوش ينافس ردح وب[ ماس اكتمال ودتو

 عم شيعي ىكز ناكو .. قالطلا ىلع ىكز اهجوز عم ضوافتلل
 ءىداه وهو ىتيس ندراج ةقش ىف نيمساي هتنباو كازيا هنبا
 نل اهنإ .. تنبلاو دلولا مالسإو همالسإ نلعأ نأ دعب نشمطم
 نم هدرطت نأ عيطتست نلو .. قالطلا هيلع ضرفت نأ عيطتست
 كب تكوش عم اهتياكحب فرع دقو .. اهمساب اهنأ مغر ةقشلا
 ةحيضف ريثي نأ لواحي ملو .. لخدتي مل ...تكسو راقفلا وذ
 قالطلا بلطت نأ نكمي ال اهنأ امدقم ملعي هنإ .. ةريغلا ىعدا الو
 هفرشي هتراتخا ىذلا رخآلا لجرلاو .. رخآ الجر جوزتتل الإ
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 ةنإاهل لاق :+رقكا وهام ةريج بأ ىماس ةاتسالا هيلع. ضرع |

 ايدوهي سيل هنآ لقألا ىلع . ةلثاعلا فرشيو هل تلاق امك العف
 تراتخا دقو امأ هقح ىلع ءادتعاو ةنايخ هذهف ايدوهي ناك ولو
 ةقفص اهنإ ةنايخ تسيل هذهف تاذلاب كب تكوشو املسم

 ةيرقبع .. ةيرقبعلاب اهل فرتعيو اهردقي نأ بجي ةحبار ةمخض
 ماكحلاو كولملا ديص نهتثونأب نعطتسا ىتاللا دوهيلا ءاسن
 تجؤزت امكو .. ىدوهيلا بعشلل ءاخزلاو نامآلا اؤنمضيل

 ىف تمزه نأ دعب اهتليبق ذقنتل دمحم ىبنلا نم ةيدوهيلا ةيفص
 ةيصخشلا ضرفت نأ عطتست مل ةيفص نأ مغر برحلا
 . تاسيدقلا ةمئاق ىف دوهيلا اهعضي مل كلذل ةيدوهيلا

 ةقشلا بتكت نأ هيلع تضرع دق ىسول هتجوز تناكو
 اهتبلاطم مدعب هل دهعتت نأو اهيف ام لك هل كرتت نأو همساب
 دنقو .:نثنكأ ديري ناك امير .. قلطي ال ةثكلو .. هتنباو اهنباب

 وهف .. هيلع ىقلت ةديدج تايلوئسم هبقعتس قالطلا نأ ردقي
 تيب ةديسل جاتحم لقألا ىلع وأ ىرخأ ةأرما جوزتي نأ جاتحي
 ىلإ جاتتحي كلذ لكو .. هيدلو ةايحو هتايح هل ربدت
 نال دعتسمو كلذ ردقي كب تكوشو .. لام ىلإ .. تافورصم
 اذإ هينج فالآ ةسمخ هل عفديس .. تافورصملا هذه نع هضوعي

 .. غلبملا اذه لك رظتني نكي مل .. ىكز حرفو .. ىسول قلط
 نأ عيطتسي هنإ .. اريبك ائيش تناك اهمايأ هينج فالآ ةسمخ

 . لامعألا لاجر نم نوكي نأ عيطتسي .. ةديدج ةايح أدبي
 تحرف اهنكلو قالطلاب حرفت مل .. رثكأ تحرف يسول نكلو

 بأ وهف ناك امهم هنإ .. هينج فالآ ةسمخ ذخأ ىكز نآل
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 عم تشاع ذنم اهنأ لب .. اهيدلو ىلإ دوعي هلاني ام لكو اهيدلول
 اهيف ميقي ىتلا ةقشلا ىلعو اهيدلو ىلع قفنت ىهو تكوش
 ىتلا ةقفصلا حابرأ نم .. كب تكوش لاومأ نم اهادلو
 . اهشّيكت

 ىكز بهذ .. ىماس ذاتسأالا بتكمب ءوده ىف قالطلا متو

 هينج فالآ ةسمخ ملتساو قالطلا ةقيثو عقوو كانه ىلإ هدحو
 ناتسالا عاطتسا دقو .. كيشب اهملستي نأ نع رذتعا .. ادقن
 اقباس اخيرات قالطلا ةقيثول عضي ناب نوذأملا عنقي نأ ىماس
 ةقلطملا جاوز مدع ضرفت ىتلا ةدعلا روهش نم ررحتي ىتح
 . ىهتنت نأ لبق

 تيب ىلإ نوذأملا ىماس ذاتسالا بحص ةليللا سفن ىفو
 ىف الماح تناكو .. تكوشو ىسول نارق دقعف .. ةيروصنملا
 . ثلاثلا اهرهش

 .. ةملسم جوزتي مل .. نيعوبسأ دعب اضيأ ىكز جوزت دقو
 ىقب دق ناك نإو ىسول ةقيدص ليشار جوزت .. ةيدوهي جوزت
 + ةمالسإ لع

 اذامل ...قباسلا اهجوز .. ىكز جاوز نم ىسول تظاتغاو
 ةقفص .. افرشم اجوز تدجو اهنأال تجوزت اهنإ .

 ةيداع ةأرما ليشارو .. جاوزلل وه هتجاح ام نكلو .. ةعئار
 ىلع نئمطت ال تحبصأ اهنإ لب .. اهيدلو فرشت الو اهفرشت ال
 . ليشار عم ناشيعي امهو اهنباو اهتنبا

 ىتلا ةقشلا تكرت دق تكوش نم اهجاوز دعب ىسول تناكو
 كلامزلا ىف كي تكوش ةقش ىلإ تلقتناو اهرجاتست تناك |
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 ىفيرلا رصقلا ىف اهمايأ مظعم هعم ىضقت تناك اهنكلو |
 ىف .. تاعمتجللا ىف هعم رهظت تآدب دقق تناكو .. ةيروصنلاب |

 تساي قفتت كاببو تاراوسنلا:ىدات قفو ةزيوجلا دان
 . ةيروصنملا ىف ءادغلا ىأ ءاشعلا ىلإ مهتالئاعو هءاقدصأ

 نأ ديري هنأ ةيعامتجالا ةايحلا هذهب بحري ال تكوشو
 نالؤ[ ةثالث .: ةعبرالا ةدألوا ئلإ اهتمدق دقو: ىسولب لزعتي
 هلو جوزتم مهنم لك .. ةصاخلا هتايح هل مهنم لكو تنبو

 اوفرعت .. هيبأ جاوز ىلع مهنم دحأ ضرتعي ملو .. هتلئاع
 تناك ىتلا ةدغابتملا تاوعدلا اوليقو مارتحاو بدأ ىف ىسولب
 نوبهذي مهنإ .. هتيب ىلإ دحأ اهعدي مل نكلو .. مهل اههجوت
 مهيبأ ىلإ نوبهذي .. ةلئاعلا ريبك تيب ىف ميقت اهنأل اهيلإ

 طقف ةلكشم ىأ مهنيبو اهنيب نكي ملف كلذ مغرو .. اهيلإ ال |
 . هيف غلابم لعتفم مارتحا
 امج هتلزيعب نم ثكوش .دطتتلا اهكانكذ لك كرحت ىتسولو:+ |
 ىهو .: ةشهد ىف اهلبقتسي عمتجللاو .. عمتجملا ىلإ هجرختو |

 نأ تعاطتسا ةأرماك اهتيرقبعب اباجعإ انايحأ ىدبت ةشهد
 ىهف ىلاعتلا نم عون ىف ودبت انايحأو . لجرلا اذه جوزتت
 : ريكينام ةلماع ةيدوهي لازت ال

 ملستسا/,. ىدومهيلا عمتجلا قهااهب بجعا ئذلا عمتجملاو
 تققح دقل .. اهتيرقبعب فارتعالل عمتجلاا اذه لاجو ءاسن
 عبصأو .. ئهنتنياال ىذلا حومظلا ةلاسر .: ةيدوهي لك ةلاتسر
 .. خوراب ةظاع وأ ليروكيش ةظاع نم وأ سدع ةلئاع نم ءاسن
 اهيلع ىلاعتت تناك ىتلا ةيطارقتسرالا ةيدوهيلا تالئاعلا ءاسن

  ا/ه " ىدحو انه ىنوكرتت الا



 نيقتلي امدنع ةريبك ةماستبا اهل نمستبي نحبصأ .. اهرقتحتو
 اهنم نمدقتيو تارايسلا ىدان وأ ةريزجلا ىدان ىف اهب
 ىلإ اهلصت ةيدوهيلا ةيطارقتسرالا تاوعد تادبو .. تاحفاصم
 ىقلتتو مهب ىقتلت ىسولو .. ءاشعلا تالفحو ليتكوكلا تالّقح
 تعفترا .. مهيلإ تلصو دقل .. اهردص المت ةتامشلاو مهتاوعد
 نيذلا دوهيلا ءاينغأ ةقبط .. ةيلاعتملا ةربكتملا ةقبطلا ىلإ
 ةقبطلا تاديس نم ةديس نآلا اهنإ .. دوهيلا ءارقف نورقتحي
 . ةيدوهيلا ةيقارلا

 .. ةيدوهي تسيل اهنكلو

 تحبصأ .. ىدوهيلا عمتجملا نع داعتبالا دمعتت بئيز تادبو
 مهتاوعد ضفرتو عمتجملا اذه دارفآ ىلع عفرتت ىتلا ىه
 .. دوهيلا نم دحأ اهاري نأ ديرت ال اهنإ .. مهتاماستبا لهاجتتو
 ىف شيعت نأ ديرت .. ةيدوهي اهنأ سانلا لك ىسني نأ ديرت
 ةجوز اهنإ .. ةملسم اهنإ .. اهجوز عمتجم .. نيملسملا عمتجم
 عمتجم شيعتل اهدهج لك تزكرو .. ملسملا كب تكوش
 تالئاع عمتجم .. ةملسملا ةيقارلا ةقبطلا عمتجم .. اهجوز
 وه عمتجملا اذه نإ .. تاوكبلاو تاوشابلا رسأو ةكلاملا ةرسالا
 نأ ظحالت تأدب اهنكلو .. اهحومطل ةبسنلاب عسوألا عمتجملا
 سيل هنأ تدجوو .. اهجوز ةبحصب الإ اهلبقتسي ال عمتجملا اذه
 اذه تاديس نيبو اهنيب ةيصخش ةقادص ميقت نأ لهسلا نم
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 .. ةيدوهي اهنأ نايسن ندري ال .. اهنضفري نهنإ .. عمتجملا
 ىلع تلوتسا اهنال اهيلع ندقحي امبرو .. ريكينام ةلماع اهنأو
 . ةيدوهيلا هذه هتفطخ .. كب تكوش

 .. مهيال
 اهنا مغر ةيوق ةيصخشب ظفتحت نأ بنيز تعاطتساو

 نم ةضوفرم اهنأ مغرو ةيدوهيلا ةيطارقتسرالا عمتجم عطاقت

 ناتقيدص الإ اهل نكي ملو .. ةملسملا ةيطارقتسرالا عمتجم
 ىف ميقت ةيدوهي ةقيدص .. ارس امهتقادصب ظفتحت ناتيصخش
 ىهو .. رهاظلا ىح مايأ ذنم اهفرعت تناكو ةديدذجلا رصم

 مث اهتنايد ريغت نأ نود ملسم نم تجوزت دق تناكو ..رتسا
 ىف الإ اهارت ال تناكو .. ىدوهي جوز نم هدعب تجوزتو اهقلط

 .. ارس اهيلإ ىتات وآ ارس اهيلإ بهذت نأ امإ .. ةدعابتم تاءاقل |
 نم فرعت ىتح تاءاقللا هذه ىلإ ةجاح ىف اهنآ رعشت تناكو |
 نأ ذنم اهتفرع ىتلا ةيدان اهتقيدص مث .. دوهيلا رابخأ رتسأ |
 ةيدان نإ .. رارسألا اهعم لدابتت تناكو .. ريكيئام ةلماع تناك |
 اهب غفتري اجوز طقتلت نأ عطتست مل ىوتسملا سفن ىق لازت ال |
 حيرتست بنيز تناكو .. اهيلع اوربع نيذلا لاجرلا ةرثك مغر |

 ىعامتجالا لاعتفالا اذه نم حيرتست .. ةيدانب ىقتلت امدنع
 ةيصخشلا لمح نمو اهئاكذ نم حيرتست .. هيف شيعت ىذلا |
 ىهو ءىش لك اهنع فرعت ةيدانف .. اهسفنل اهتمسر ىتلا |
 .٠ ىرخألل حوتفم باتك امهنم لك .. ءىش لك ةيدان نع فرعت
 اهمدقت ال .. رسك اضيأ ةيدان ةقادصب ظفتحت اهنإف كلذ مغرو
 نإ .. اهجوز عم ةفلكلا عفرت اهكرتت الو ديدجلا اهعمتجمل
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 .. ةيدان عم اهتقادصل ىتح ادودح ءىش لكل عضي اهءاكذ
 . نيمساي اهتنبا ىه بنيز ةايح ىف ةعساولا ةماستبالاو

 ىه .. رثكأ اطوطخ اهمأ نم تذخا تربك املك نيمساي نإ
 .. اهمأ نم ةروص نوكت داكتو ةرشع ةسماخلا ىف آلا
 نا ىلع نيمساي ترصأ دقو .. اهؤاكذو .. اهتثونأو ..اهلامج
 رصأ كازيا اهاخأ نأ نيح ىف .. اهيبأ دانع مغر اهمأ عم شيعت
 .. هفص ىف فقيو هعم شيعي هيباب اطبترم ىقبي نأ ىلع
 لب .. لضفأالا راتخت اهنإ .. اهيخأ نم ىكذا نيمساي نأ كش ال
 ىذلا هيبال همالستسا مغر ملسمك هسقني فرتعي مل كازيأ نأ
 ربتعي لازي ال هنأ للادبع دلاخ نوكي نأ ديري ال .. همالسإ نلعأ
 ىطعت اهمأك تذخا نيمساي نأ نيح ىق .. لوؤار كازيا هسفن
 لقألا ىلع وأ .. ةملسم نوكت نأ ديرت .. مالسإلل اهسفن نم
 ةعطق اهردص ىلع تقلعف .. ةملسمك سانلا اهقرعي نأ ديرت

 تناكو .. ةحتافلا ةءارق تملعتو ىسركلا ةيآ لمحت ةب
 .. نيسحلاو بنيز ةديسلا حيرض ةرايزل اهمأ عم ةحرف بهذت
 لك تيبلا ىف ىلتي ىذلا ءىرقملا ىلإ ناعمتسي اهعم سلجتو
 نأ مغر اهب رم ناضمر لوأ تماص نيمساي نإ لب .. حابص
 . الماح تناك اهنأل همصت مل اهمأ

 اهمايأ ناك ىذلا ةريزجلا ىدان ىلإ اهتنبا بحصت بنيزو
 يلجنالا .. ماكحلا ءانبأ .. ةيققارلا ةقبطلا ءانبأ ىلع اروصقم
 نأ نيمساي تعاطتساو .. ضرالا باحصأو ةكلاملا ةلئاعلاو
 اهتثونأو اهلامجب مهمامأ ريست .. ىدانلا بابش لك اهيلإ دشت
 نأ دحأ لواحي ملو .. مهمالحا ىعرص نوطقسيف اهئاكذو
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 ما ةيِنونهي تناك اذإ فرحي نأ ةمهي هحأ ل : املصا قرنقي
 كي. تكوش ةنبا اهنإ :: اهييبأ مسا 'فرغي دخ[ ال :, ةملسم
 - كب تكوش ةجوز ةنبا لقالا ىلع وأ

 نمثلل امهب ظفتحتو اهتثونأو اهلامج ةميق فرعت نيمسايو
 .. دينعب نم اهيقارت اهمأز .. اهحوضطل .. اهليقتسملا .. ىلاغلا
 نآب اهل حمستو .. نم نباو .. وه نم .. قيدص لك اهل راتختو

 تالثئاع اهميقت ىتلا تالفحلاو .. ىدانلا تالقح رضحت |
 ضقرت امدتعو .٠ بح الو ةصاخش ةقالخ ألا نكلؤ ..ىداتلا
 اهدخ قصلت الو .. اهعم صقري نمب قصتلت الأ بجي وجناتلا

 يدين نأ بجي .. ليطت الق نوفيلتلا ف اهثوبلطي ادنعو-
 راتخُك :..اهلبقتسسم اهل زاتشت ضخ -:اذج ةيعض .. ةيغض اتفك
 . جوزلا اهل |

 :+ تقلا هلك

 .. بنيز تعضوو
 . راقفلا وذ كب تكوش ةنبا .. اتنب تعضو
 مسا ىلع نادفلج اهيمسي نأ دارأو .. هتنباب تكوش حرفو

 ىدجتست اهنأك اهشارف ىف ىهو بنيز تمستباو .. هيبأل هتدج
 ىئتلا مالا فعض .. ليمج فعتض ىف تلاقو اهتماستباب تكوش
 : عضولا مالآ تلمتحا

 ٠ املح ىل ققحت نأ ديرأ .. تكوش -
 : هينيعب اهنضتحي وهو لاق
 .. كمالحأ لك -

/ 
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 تءاج دقو .. رجاه اهتيمسو اتنب تعضو ىنأ تملح -

 . رجاه اهمسنلو ملحلا ةيقب ىل ققحتلف تنبلا

 ةحرسم ةماستبا مستبا مث ةشهد ىف هينيع تكوش عفرُو
 : لاق مث .. رجاه .. رجاه .. ددري ذخأو

 .. ديدج قاشتكا اذه .. رجاه مسا اهلك ةلئاغلا ىف سيل -
 . رجاف .. قفاوم

 .. حرفو بح ىف اهلبقي لام مث
 ديرت تناك اهنكلو .. ملحلا اذه تملح دق بنيز نكت ملو

 اهلخاد ىف اهنأل امبر نكلو .. دمعت الب هتراتخا .. رجاه مسا

 لكاهيق عمجي مساب اهتنيال ظفتحت نأ ديرت تناك
 تحيصأ مث ةيدوهي تناك ىتلا تايصخشلا ..تايصخشلا
 . تايحيسملاو تايدوهيلاو تاملسملل وه رجاه مساو .. ةملسم

 .. رمت مايألاو
 .. نيمساي ادع ام رجاهب احرف هتاعاس لك شيعي تيبلا لكو

 حرقلا نم اكيش اهيطعت الو رجاه اهتخاب ةحرف تسيل اهنإ
 اهيلإ رظنت اهمأو .. اهلهاجتت داكت .. ةياعرلا وأ مامتهالا وأ

 .. اهتخأ نم راغت اهنإ .. مستبتو دوعت اهنكلو مول ىف انايحأ
 ىقبتل ادلو اهمأ بجنت نأ ىنمتت تناك امير .. ىعيبط ءىش اذه
 . ةديحولا ةنبالا ىه

 ىعدت ىهو تلاقو رجاه امهنيبو اهمأ عم نيمساي تسلجو
 : ةجاذسلا

 .. رجاه مالسإ نلعنس له -
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 : ةشهد ىق اهتنبا ىلإ رظنت ىهو بئيز تلاقو
 . ةملسم تدلو زجاه نإ

 : ىلابت ال اهناك اهيفتك زهت ىهو نيمساي تلاقو

 : اهتنبا ةريغ ءىدهت اهنأك مألا تلاقو
 حبصأ اهوبأو .. كمأ ةنبا اهنإ .. مالكلا اذه ىلوقت ال

 . كابأ

 ىعدت ىفو لوقت تداع مث تاظحل نيمساي تتكسو
 : ةجاذسلا |

 اباب الب .. اندحو انحبصأو .. ءىش ىأثدح ىل..امام- |

 ؟ ةيدوهي رجاه حبصت لهو .. ادوهي دوعن له .. تكوش

 مأ اهتكست له ةرئاح ىهو اهتنبا ىلإ بئيز ترظنو

 نم اهيلع قفشت اهناك اهيلإ رظنت ىهو تلاق مث . اهبيجت
 + اهتريغ |

 اذإف .. اهمأل ةنبالا وأ نبالا نوبسني دوهيلا دصقأ .. اننإ - |(

 . دوهي اهدالوأف ةيدوهي تناك |
 : تحرف اهناكو نيمساي تلاقو 0
 . تملسأ ةيدوهي .. ىلثم رجاه نأ ىأ- |
 : ةفيعض ةماستبا مستبت ىهو مألا تلاقو |

 ريغ نم تبجنأ اذإ ةيدوهيلا نإف .. رخآ ءىش كانه نكلو -

 نه يهنأ ىف ًاهتعل .. نموه ريغ دبا يبي وَلا نإف تدم |
 ايدوهي سيل بألا ناك اذإ امأ ىعرش نبا وهف جاوز الب ىدوهي

 ٠ جاوزلاب ىتح ىعرش ريغ نبالاف
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 : ةكحاض نيمساي تلاقو

 . مارح ةنبا رجاهو ةيعرش ةنبا انأ ىننأ ىأ -
 : بنيز تخرصو ا
 انلك .. مالكلا اذه لثم كنم عمسأ نأ كايإ .. ةنونجم تنأ -*

 . اهمأ مامأ نم ترجو ةخراص ةكحض نيمساي تكحضو
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 . رمت مايألاو

 ىسنيو ىسنت ىتح هنم برهت ىذلا ىدوهيلا |[ ]

 ىلاعتي ىذلا ىمالسإلا عمتجملاو . ةيدوهي تناك اهنأ سانلا

 . ةيدوهي اهنأ ىسني نأ ديري الو اهَيَلَع
 .. دتشت نيطسلف ىف دوهيلاو برعلا نيب ةلكشملا تناكو

 فرعت نأ ديرت ال .. اهركفب اهنع دعتبت نأ لواحت بنيزو |
 لوقي اذام الو برعلا لوقي اذام فرعت نأ ديرت ال ..ائيش

 قح نم نيطسلف نأب نمؤت اهسفن ةرارق ىف ىهو ..دوهيلا

 داعيملا ضرأ رظتنت ىهو اليوط ارمع تشاع دقل .. دوهيلا |

 .. ميلشروأ ىف ءاقللا ىلإ .. ددرت تناك ىلصت تناك امدنعو

 هنم برهت نأ ديرت .. ناميإلا اذه نم برهت نأ ديرت اهنكلو

 دعب وأ داعيملا ضرأ ىلإ دوهيلا داع ءاوس .. اهفشكي ال ىتح

 . اهلاح ىف اهوكرتي نأ مهملا . مهي الف ةنس ةثام
 برعلاو دوهيلا .. برحلا .. ؛8 ماع ىلإ لصت ةلكشملا نكلو

 رصتني نأ ىنمتت اهنإ .. اهقورع ىف ىلغي مدلاو .. نوبراحتي
 هنأ .. اهناميإب ملعت .. نورصتنيس مهنأ ملعت اهنإ لب .. دوهيلا
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 ىرصم لتق ديرت ال اهنإ .. برحلا اذامل نكلو .. بوتتكملا ردقلا
 اذامل .. ىلحلا مالكلا رصم ىف امئاد انعمج امك ةولحلا ةملكلاب ءىش لك متي ال اذامل .. دوهيلا نولتقت اذامل .. دحاو ىدوهي لتقي نأ ديرت ال اهنأ امك نييرصملا لتقن اذامل .. دحاو
 :ايياحطعأ ىلإ داعيملا ضرأ دوعت نأ ىلع ىلحلا مالكلاب نوقفتي ال

 .. اهاقلت نأ ديرت رتسا اهتقيدص نإ .. نوفيلتلا سرج قدو
 اهدوعت ال ىهف كلذ مغرو .. ىدوهيلا عمتجللا رابخأ امئاد اهيلإ لقنت ىتلاو اهيلع تقبأ ىتلا ةديحولا ةيدوهيلا اهتقيدص رتسأ
 . نوفيلتلا ثيدح ىلإ اهتعفد ىتلا ةماه رابخأ اهنأ دبال .. اهل اهتقادص حضفت ال ىتح نوفيلتلاب اهثداحت نأ ىلع

 ةديدجلا رصم ىلإ قئاسلا اهي قلطناو اهترايس تذخأو
 ةفوهلم اهيلإ تلخدو .. رتسا ميقت ثيح

 !؟ ثدح اذام ريخ -

 : ازيزع اهيلإ ىعنت اهناكو رتسا تلاقو
 . كنبا رابخأ تعمس له -
 قلطنت نأ لبق تلاقو عله ىف بنيز انيع تعستاو

 ؟ ثدح اذام .. ال -

 : ةرسح ىف اهيتفش صمصمت ىهو رتسا تلاقو
 صربق ىلإ اورفاسي نأ ىلع هئاقدصأ ضعب عم قفتا دقل -

 . برحلا ىف اوكرتشيل بيبأ لت ىلإ اهنمو
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 : بنيز تخرصو

 .. اورفاس له -
 َ رتسا تلاقو

 . ىنبا نم سمأ ربخلا تعمس .. دعب اورفاسي مل .. ال -

 : اهسافنأ ظفلت اهنأكو بنيز تلاقو

 : اهنباب ىهابتت اهنأك ةنر هيف اهتوصو رتسا تلاقو

 د. ئقيب نأ هتعنقأ نقل ::ال-
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 : راهنت داكت ىهو بنيز تلاقو
 ..؟ نآلا ىنبا دجأ نيأو -
 : رتسا تلاق

 . نوفيلتلا ىف هثداحي ناك ىنبا .. هيبأ تيب ىف هلعل - 4
 اهؤاكذو اهترايس ىلإ تجرخو اهيقاس بنيز تدشو

 نم اهسفن ذقنتو اهنبا ذقنت فيك .. لعفت اذام .. رانلاب لعتشي
 . بارخلا اذه

 ىلإ .. ىتيس ندزاج ىلإ اهب هجتي نأ قئاسلا نم تبلطو
 ذنم ىأ اهجوز تكرت ذنم اهنإ .. اهجوزل اهتكرت ىتلا ةقشلا
 اهسفنل تمستباو .. ةقشلا هذه لخدت مل تاونس ثالث نم رثكأ
 اهب تمواقو اهسفن ىف ةقشلا اهل تداعأ ةقيض ةماستبا
 ىتح اهيف ترصتنا دقو ةكرعم ىف تناك اهمايأ اهنإ .. رايهنالا
 . راقفلا وذ كب تكوش ةجوز تحبصأ

 ىتلا ليشار ةميدقلا اهتقيدص بابلا ىلع اهتلبقتساو
 . تيبلا تسو ةجوزلا تحبصأ

 : ارمأ ردصت اهناك لاعت ىف بنيز تلاقو
 ؟ دلاخ نيأ -

 : دحت ىف اهيلإ رظنت ىهو ليشار تلاقو
 .. الوأ ةيحتلا لدابتن الأ -
 : ةدح ىف بنيز تلاقو
 .. كوجرأ ...ىدنع تقو ال -
 لخاد ىلإ تطخو اهرقتحت اهناك اهيفتك ليشار تزهو
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 اهنانحو بنيز تسمهو .. همأ ىلإ نبالا جرخ ناوث دعبو تيبلا

 تنأ .. تنأو .. ىدوهي لك تايلوئسم ىه ىتايلوئسمو |

 : اهتوص عم قفخي
 .. دلاخ -

 : حجبت ىف دلاخ خرصو
 هنإ للادبع ركبوبأ سيل ىبأو .. كازيا انأ .. ادلاخ تسل انأ -

 . ىدينه ىسول اهنإ بنيز تسيل ىمأو .. لوؤار ىكز
 : هيلإ لسوتت اهنأك بنيز تلاقو
 .. ىنبا اي عقاولا شعنل -
 : خرصي كازيا داعو

 ىدوهيك ركفأو ىدوهيك شيعأ .. ىدوهي ىنأ وه عقاولا -

 . ىمأ كنأ ركنأ ىنيكرتت ال .. ةيدوهي
 ٠ هيفتك قوف اهيعارذ قلعتو هنم برتقت ىهو بنيز تلاقو

 نكن مل ىل .. ادوهي انسل اننإ لاق نم .. ىنبا اي
 .بيبأ لت ىلإ رفسلا ىونت كنأ تعمس دقف مويلا كتئج امل ادوهي

 ىدنجلا ةجهل ىف لاقو هيفتك نع همأ ىعارذ كازيإ حازأو

 : لتاقملا
 . ىدوهيك ىتيلوئسم ىلع هضرفت ام اذه .. العف -

 : ربصلاب نيعتست ىهو بنيز تلاق
 ؟ كوبأ قفاو له -

 : راقتحا ىف هيتفش بلقي ىهو كازيا لاق
 . قفاوي مل ىأ قفاو ىنمهي ال-
 : ةلعتفم ةماستبا هل مستبت ىهو بئنيز تلاق

 قح كل -
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 ىف اونانك ىل .. كلقع بلغي كساسحإ كرت ىنبا اي كنإ -
 امأ .. لاتقلا أدبي نأ لبق كوعدتسال بيبأ لت ىف كيلإ ةجاح
 . كانه ال انه كيلإ ةجاح ىف مهف نآلا

 : ةيباطخ ةجهل ىف كازيإ لاق *
 .. اتليق تسملو ىنيدل ىسفن ىطعا 0 نلبقت ذيدل ىسفن ١ ىنإ .. ىلواحت ال -

 : مول ىف هيلإ رظنت ىهو تلاقو
 نأ ىلإو كانه ءىش ال نوكتس .. ءاوهلل كسفن ىطعت كنإ -

 انم لعجتسو .. ىهتنا دق لاتقلا نوكيس لاتقلا ىلع كوبردي
 ةلئاعلل وأ كيبأل ثدحي نأ نكمي ام ىردي نم .. انه ءىش ال
 .. لاتقلا مايأ ىف كانه ىلإ ترفاس كنأ ةموكحلا تفرع ىل اهلك
 . انه كيلإ ةجاح ىف مهنإ ىنقدص

 : رارصإ ىف كازيا لاق
 .. بهذأ نأ بجي -

 ؛ لسوت ىف بنيز تلاق
 .. مايأ نم رثكأ رمتسي نل لاتقلا نأ .. ىنبا اي ىنقدص -

 نم نوكت نأ ىلإ رصنلا جاتحي نلو .. رصتننس 0
 بيبأ لت ىلإ بهذت نأ عيطتست مايألا هذه دعبو :: ىلكفلا
 كازيإ تكسو كانه كناكم فرعت تنأو بهذتسو .. تدرأ ىل
 : لاق مث ةليوط ةهرب

 .. انه مهل اعفان نوكأ فيك نكلو -
 ىف تلاقو .. هتعنقأ دقل .. ةعساو ةماستبا بنيز 5

 ىدحو انه ىنوكرتت الا 84 »

 نولمعي مهلك مهنكلو .. دحاب لصتأ ال ىنأ فرعت تنأ -

 كش ال .. كل اهيطعاس هينج ةئامسمخ ىعم انأو .. اوناك امك

 . اهيلإ ةجاح ىف مهنأ
 : ةحرف ىف الئاق كازيإ مستباو

 . ريبك غلبم هنإ -

 : ةلئاق ةعيرس ةلبق هتلبقو بنيز هيلع تلامو

 .. دلاخ اي ةمالسلا عم .. بهذأ نأ بجي -

 : الئاق ةرخاس ةكحض دلاخ كحضو

 . بنيز امام اي ةمالسلا عم -
 ٠ تيبلا ىلإ تداعو هتكرتو
 ىرجي امع ثيدحلا نالدابتي تكوش اهجوزو بنيز نكت ملو

 لك ناك امبر .. ةرباع تاملك ىف الإ برحلا نع وأ نيطسلف ىف

 لغشت نأ دمعتت بنيز تناكو .. رخآلا روعش ىعاري امهنم

 نع اهثيداحأ لك بصتو ليخلاو ضرألا لامعأب تكوش تقو

 رجاه امهتنبا هيلإ لمحت غارف ةظحل لك ىفو .. ليخلاو ضرألا

 تحدم نأ ىسنت نأ ديرت ال بنيز تناكو .. هيلع اهطلست اهناك

 ىف طباض وهو .. شيجلا ىف طباض ريبكلا تكوش نبا

 ..تاوذلا دالوأل صصخملا حالسلا ناك اهمايأ ةلايخلاو ..ةلايخلا

 ىسني نأ نكمي الف كلذ مغرو .. لاتقلا ىف كرتشت ال ةلايخلاو

 ةئداه ةسلج ىفو .. تكوش سني ملو .. طباض هنبا نأ بالا

 ثحبي هناك ديعب ىلإ ناتقلطنم هانيعو تكوش لاق ءاشعلا دعب

 : لوهجملا نع

 ىأ .. اعوطت لاتقلا ىف نوكرتشي طابضلا ضعب نأ تعمس
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 .لاتقلاب ةفلكم مهقرف نوكت نأ نود
 .. اهيدي نيب ةلجم تاحفص بيلقتب تلغاشتو درت ملو

 : لوقي تكوش داعو
 . نيعوطتملا ىلإ تحدم ىنبا مضني نأ ىشخا - *

 ضرتعتو جتحت اهنأك ةدح ىف اهسأر بنيز تعفرو
 : تلاقو

 ىقلي نأ نكمي الو .. لقاعو ءىداه تحدم نإ .. نكمي ال -
 . اهل موزل ال برح ىف هسفنب

 : هنبا نع عفادي هنأك تكوش لاقو
 كردي نأ هيلع نوهي ال دقو .. ىزكسع .. طباض هنإ -

 .. مهعم براحي ال وهو نوبراحي هءالمز
 . ثيدحلا اذه ىهنت نآ ديرت اهنأك بنيز تلاقو
 . رصم ىف انه هبجاو ىدؤي هنإ -
 ةماستبا مستبي وهو لاق مث ةهرب اتماص تكوش حرسو

 اسي

 عم لاتقلل عوطت كنباو لاتقلل عوطت ىنبا نأ ول ىروصت
 . دوهيلا

 : ةدح ىف بنيز هتعطاقو
 .. ةدكأتم ىنإ .. دوهيلا عم لاتقلا ىف كرتشي نل ىنبا -
 .. ملسم هنأ سنت ال مث .. ىرصم هنأ سنت ال

 :ارخاس تكوش لاقو
 نأ دقتعأ الف ملسم هنأ امأ .. حيحص اذه .. ىرصم هنإ -

 . عيحص اذه
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 : خارصلاب مهت اهنأك بنيز توص عفتراو |

 نع هلوقت ام نإ .. نآلا مالكلا اذه ريشت اذامل .. تكوش - ٠

 ٠ ىنع هلوقت نأ نكمي ىنبا
 : رخاسلا ءودهلا اذه اثداه لازي ال وهو تكوش لاقو

 تحبصأ .. كعقاو نم .. كعضو نم ريغ مالسإلا نإ .. ال -

 امأ .. مالسإلا كسفنل ترتخا ىتلا تنأ كنإ مث .. ملسم ةجوز

 هراتخا ىذلا وه نكي ملو اثيش هل مدقي مل مالسإلاف كنبا

 : ءاكبلاب مهت اهنأك ءادجتسا ىف بنيز تلاقو
 .. مالكلا اذه نم كعد ىرطاخ لجأ نم .. تكوش -

 . رخآلا امهدحأ لتاقيس كتبا الو ىنبا ال ..نئمطاو

 : هباتنت تأدب لاعس ةبون لالخ نم تكوش لاقو
 ةيبرعلا شويجلا .. دوهيلا ىلع قفشأ ىنإ لاح لك ىلع -

 . ببسلا مهو .. مهيلع ىضقتس

 : تلاقو دحت ىف هيلإ اهينيع بنيز تعفرو

 ..ءيش لك باسح اوبسح مهنأ ديال -
 : هب دتشت لاعسلا ةبونو تكوش لاقو
 .. كلهأب ةرورغم ىنوكت ال -
 كمحري ال لاعسلا نإ .. برحلا مالك كب لعف اذام رظنا -

 . ءاودلا كل دعاس .. كسفن محرت ال تنأو

 .. ةيبصع ىف اهيمدقب ضرألا برضت ىهو هتكرتو
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 عمتجملا ىلع ءىش هنم سكعني نأ نود لاتقلا ىهتناو
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 ناوخالا نأ ليقو .. قلق ىف اهمايأ اوشاع دقل .. ىدوهيلا
 نأ ليقو .. ثدحي ملو .. دوهيلا ةراح ىلع نومجهيس نيملسملا

 مهزاجتحاو دوهيلا ةبلطلا ىلع ضبقلا اوررق ةعماجلا ةبلط
 . ثدحي ملو .. ليئارسإ نم اماقتنا نئاهرك

 ىطارقتسرالا عمتجملاو .. ناك امك دوعي ءىش لك أدبو
 ةلئاع نم دارفأ فتليو ةريزجلا ىدان ةايح شيعي ىدوهيلا
 ىدان ىف قوراف كلملا لوح سدعو ىواطقو خورابو لييروت
 . هل مهلاومأ نم نورسخيو رامقلا هعم نوبعلي تارايسلا

 ثيدحلا ىلإ تكوش دوعي نأ نود روهش تضم دق تناكو
 ناك هضرم لالخ نمو .. اضيرم دقر دق ناكو .. برحلا نع
 ةرخاس نوكت دق ةماستبا مستبيو بتيز ىلإ انايحأ هينيع عفري
 هردص ىف ىفخي هنأك انايحأ ةثيبخ ةماستبا نوكت دقو انايحأ
 .. اموي لاق نأ ىلإ .. هلوقي نأ ديري ال امالك

 نلو .. برحلارمتستس .. ىقبت نلو .. ليئارسإ تدجو -
 .. تيبلا اذه لخاد الإ نيملسملاو دوهيلا نيب مالس كانه نوكي
 .٠ كنيبو ىنيب

 ةوشر هيطعت اهناك ه«ضرم ىف هل مستبت ىهو بنيز تلاقو
 : تكسي ىتح
 وذ تكوش ةجوز انأ .. ةملسم تسلو ةيدوهي تسل انأ -

 ىفشت ىتح كسفن محرأ .. ىنيد محراف ىنيد تنأ .. راقفلا
9 

 .. دليلا ىفو تيبلا ىف ءىداه ءىش لكو

 .. نكلو
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 .. ةرجهلا تادب

 :«رسصم دوي اهجلإ دشت تحيصاو ليئارسإ تماقدقل
 البو طغض الب نورجاهي .. دوهيلا ءارقف مه نورجاهي نيذلاو
 مهيلع اهقلطت ىتلا مالحألا ءارو نورجي ءارقف مهنأ الإ ببس
 مهاقلتت كانهو سيراب ىلإ وأ صربق ىلإ نورفاسي .. ليئارسإ
 الف دوهيلا ءاينغأ امآ .. بيبأ لت ىلإ مهلحرتو ليئارسإ بتاكم
 ىلإ لب ليئارسإ ىلإ نورجاهي الف اورجاه اذإو نورجاهي
 طخستف اورجاه نيذلا رابخأ اهلصت بنيزو .. اكيرمأ وأ ابوروأ

 نأ نوعيطتسي عمتجمو دارقاك انه مهنإ .. ءايبغأ مهنإ .. مهيلع
 الإ اونوكي نأ نوعيطتسي الف ليئارسإ ىف امأ ءاينغأ اونوكي
 نأ رتسا اهتقيدص نم تملع امذنع تلهذ كلذلو .. نيلتاكتم

 . ليئارسإ ىلإ اورجاهو اورجاه دق رورس ميهاربا دالوأ
 ىلع رص :ىق شاع هنكلو ماقاربا همسا رورَس ميقارباو

 فرعو ةيسنرف ةيدوهي انيراس هتجوز تناكو .. ملسم هنأ
 هنأ فرعي دحأ نكي ملو .. ةيدوهي جوزتم ملسم هنأ ىلع اهعم
 .. ىليئارسإلا عمتجللا نم لئالق دارفأو هتظاع دارفا الإ ىدوهي
 طابض رابك نم حبصأ نأ ىلإ لصي نأ ماهاربا عاطتساو
 نع الوئسم ربتعي ةليوط ةرتفل ناكو ةيرصملا تارباخملا
 ايصخش اقيدص حبصأ هنأ ىلإ لضو لي قوراف كلملا ةسارح
 . كلملل

 كلذ مغرو .. رصم ىف ةريبك ذوفن ةوق ماهاربال تناك

 رطضا امنإ هدالوأ عم رجاهي ملو .. ليئارسإ ىلإ هدالوأ رجاه
 .. ايمسر فرعت مل هئانبأ ةرجه نأ مغر هزكرم نم ليقتسي نأ
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 تماق نأ دعب ىتح ةرحلا لامعألا ىف لمعي رصم ىف ىقبو

 بقع رصم نم هتجوز تدرط امدنع 57 ماع ىتحو .. ةروثلا

 ىلإ رجاه .. اهعم رجاهف ةيسنرف اهنأل ىثالثلا ءادتعالا
 . ليئارسإ"

 نأ تركذتو .. اهيضام شيعت ىهو اذه لك بنيز تركذتو

 دفولا لابقتساب ةفلكم تناك رورس ميهاربا ةنبا انيجور

 كانه ىلإ بهذ امدنع سدقلاب نوتليه قدنف ىف ىرصملا
 نال تحرف .. ربخلا تأرق امدنع تحرف دقو .. تاداسلا سيئرلا

 . اعم ليئارسإو رصم ىف دوهيلا شيعيس ام اموي
 ىلإ رورس ميماربا ءانبأ رجاه نأ مايأ .. اهمايأ نكلو

 .. كازيا اهتبا رجاهي نأ ىلع اهمايأ تقاخ .. حرفت مل ليئارسا

 اوناك لقألا ىلع وأ نوملسم دوهي رورس ميهاربا دالوأ نأ

 ىدوهي اهنباو .. اورجاه كلذ مغرو .. نوملسم مهنأب نوفرعي

 . ةرجهلا نع همالسإ هدصي نلو اضيأ ملسم
 ةرجه .. بنيز اههجاوت ىتلا ىلوالا ةلكشملا ىف هذه تناكو

 دعب هترجه ىلع قفاوت نأب هتدعو دق تناك اهنأ مغرو .. اهنبا
 نأ هديرت ال اهنإ .. هعدخت تناك اهنأ عقاولا امنإ .. برحلا ءاهتنا

 نإ .. ليئارسإ ىف لبقتسم هل سيل نأ ةنمؤم اهنإ .. رجاهي

 تكوش هكلمي ام لكو .. ءىش لك هيدي نيب نأ .. انه هلبقتسم
 هل حتفت نأ دعب هلغتسي نأ نكمي ضرأو ءارثو زكرم نم كب
 لودعلاب اهتبا عنقت نأ العف تعاطتسا دقو .. هلالغتسال قيرطلا
 لاوحألا نإ .. ةنثمطم تسيل اهنكلو .. ليئارسإ ىلإ ةرجهلا نع
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 نأ عيطتست دعت مل ثيحب ريغتت ءاوجألاو روطتت رصم ىف

 . لبقتسملا ىلإ نئمطت

 . نيمساي اهتنبا لبقتسم وه بنيز قلق ريثي ناك ام رثكأو
 .. ةملسم اهنإ

 .. ةملسم ةيدوهي اهنكلو
 ةوق ىلإ ادنتسم شيعي نأ بجي ناكم لك ىف ىدوهيلاو

 .. كب تكوش ةوق ىلع ةدنتسم مويلا شيعت ىهو .. هيمحت
 ةوق نع نيمسايل ثحبت نأ بجيو .. هثارثو هذوفنو هزكرم
 . اهدنست ىرخأ

 .. جوز نع اهل ثحبت نأ بجي
 .اهوفع نم ةرشع ةيسماخلا نفق لازتال يمس

 لك ىشخت ثادحألا ةعرس ىشخت تحبصأ بنيز نإ ..مهي ال

 دع

 نيب اهينيع لقنت ىهو ىدانلا ىلع ددرتت تأدب ذنم ىهو
 وه ىدانلا نإ .. اهتنبال اجوز مهنم نوكي نم راتختل نابشلا

 اهنإ .. نيمسايل نوحلصي ال نابشلا نكلو .. لاجرلا قوس

 ربكي ىتح رظتنت نأ عيطتست الو ةعرسب اهجوزت نأ ديرت

 اهل راتخت نأ بجي .. جاوزلل نيحلاص اوحبصيو نابشلا ءالؤه
 هنكلو .. ىضار زيزع نم لهسأ اهماما سيلو .. اجضان الجر
 .. رثكأ اميرو نيمساي رمع فعض هرمع نإ .. نيثالثلا ىدعت دق

 لمعي ال هنأ مث .. هنمثب ءىش لكو ىرتشنو عيبن اننإ .. مهي ال

 ليلخ نبا .. ضرألا باحصأ ءانبأ نم نبا درجم هنإ .. اثيش

 ىلإ رفاسي لازي الو هميلعت متي مل هنأ فورعمو .. ىضار اشاب
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 ىف الإ رفاسي ال هنأ ولو كانه ةعماجلاب قاحتلالا ةجحب اسنرف
 :مهي ال .. تاعماجلا ةلطع ىف .. فيصلا روهش

 مدقتي نميف ميطتلا ةبسن طرتشت ةفيظو سيل جاوزلا نإ
 .. صابصب هنأ فورعم .. ءاسنلا مامأ فيعض هنأ مث .. اهيلإ

 خالق, عايزلا نإ جويا 5 .نحعجلا مان فيدنستم هو
 رظن تفلت مل نيمساي نأ بنيز هفرعت ىذلا نكلو .. ءافعضلا
 .. مالا ىه .. هرظن تتفل ىتلا ىه... ادب زيزع

 مامح لوح ىداثلا ىف ةسلاج اهاري داكي ال ناك دقو

 .. اهيئاجب سولجلل هسفن ضرفيو اهيلإ مدقتي ىتح ةحابسلا

 اهلزاغي .. هتاملك ىف (رجتي ناكو .. اهيلإ هسقن مدق ىذلا وهو
 برهت لوألا ىف تناكو .. ةحارصب اهيلع ضرعيو .. ةحارصب
 حمست امنإو هنم برهت ال تحبصأ اهنكلو .. هدصت نأ نود هنم

 نأ امئاد عيطتست اهنا ةقثاو ئفو اهتدئآم ىلع سولجلاب هل
 .. موي لك ىدانلا ىلإ بهذت نكت ملو .. اهنم نوكي نيأ هل ددحت

 زيزع دجت امئاد تناك اهنكلو .. عوبسألا ىف نيموي ىأ موي
 اهديري لجر نم اهتنبا جوزت نأ ىف ركفت فيك .. اهرظتني هنأك
 .: ةيطعت اَداَم نكلو.لجرلا ةديري ام سيل مهملا .٠ .مهياال .ىه

 , نيمساي اهتنبا هيطعتس ىهو
 .. بنيز ةدئام ىلإ سولجلاب ىفتكي زيزع ادب مايألا عمو

 داكت ال امهيلع رمت نيمساي تناكو .. لمألا دقفي هكرتت نأ نود
 عم ىقبتو بهذت نأب اهمأ اهرمأت ىتح امهعم سلجت
 : ةرم ةزيزع اهل لاق نأ ىلإ .. اهتاقيدص

 ..؟ انعم سلجت نيمساي نيعدت ال اذامل -
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 : ةريبك ةماستبا مستبت ىهو بنيز تلاقو
 .. اهيلع فاخأ ىنأل -
 : ةشهد ىف زيزع لاقو
 1 يتسم

 : ةكحاض بنيز تلاقو
 ىمحي نم نكلو كنم ىسفن ىمحأ نأ عيطتسأ ىنإ .. كنم -

 .. محرت ال تنأو .. نيمساي ىل |
 : رورغلاب بنيز هتخفن دقو زيزع لاقو |

 .. ةريغص لازت ال نيمساي نكلو -
 : بنيز تلاقو
 تعمط امير سكعلاب .. كفرعأ ىنإ .. كل ةبسنلاب سيل -

 فاخأ اذهلو .. جاوزلل اهيمحأ ىنإ .. ىف عمطت امم رثكأ اهيف
 . كنم

 : اكحاض زيزع لاقو
 .. جاوزلل اهتبلط اذإو -
 : ةيدجلاب اهتجهل غبصت ىهو تلاقو
 .. كتجوزت ول ىتح لك نامأ جاوزلا نإ -
 : اديدج افشك فشتكي أدب هنأكو زيزع لاق

 .. تنأو -

 : ةكحاض تلاق
 .. اهمل انآ .. انأ ىلام -
 .. نيمساي جوزتبل العف زيزع مدقت ىتح عيباسأ ضقنت ملو
 تقلطنا تاظحل ىوس نيمساي ىلع ةأجافملا عقو رمتسي ملو
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 ديرت ىهو اهتثونأ تمن ذنم اهنإ .. اهنايك لك زهت اهدعب ةحرفلا
 ةيصخش اهل نوكت نل اهنأ اهابص ذنم تسحأ دقف .. جاوزلا

 تحبصأو تجوزت اذإ الإ هشيعت ىذلا رورغملا عمتجملا اذه ىف

 اهنإ .. نالف ةجوز اهنأ ىلع عمتجملا اذهل اهسفن مدقت

 ديرت ال .. لوؤار ىكز .. اهيبأ مساب اهسفن مدقت نأ عيطتست ال
 تناك اهنأ سانلا فرع ول ىتح ةيدوهي تناك اهنأ نلعت نأ

 نم .. للادبع ركبوبأ مساب اهابأ مدقت نأ عيطتست الو , ةيدوهي

 ٠ هللا دبع ركب ىبأ وه
 هللا دبع ركب ىبأ مساب سانلا نيب لماعتي ال هسقن اههابأ نإ

 .. ةصقان ةيصخش اهنأ سحت اهنإ .. ملسأ نأ دعب ىتح

 .. نيمساي اهمسأ نأ فرعت سانلا لك نإ .. لصأ الب ةيصخش

 .. اهمسا لمكي دحأ ال .. فرعي دحأ ال .. نم نيمساي .. نكلو

 ةنبا اهنأ ضعبلا دقتعي امدنع ريوزتلا ىلع تكست تناكو

 نأ اهل ىنمتيو ملحي اهلايخو .. اهمآ جوز راقفلا وذ تكوش

 فرعي دحأ ال .. اهماك .. راقفلا وذ نيمساي لماكلا اهمسا نوكي

 مادم .. راقفلا وذ تكوش مرح اهنأ الإ ائيش اهمآ نع

 ةرملا ةريغلاب تسحأ اذهل اميرو .. راقفلا وذ بنيز ..راقفلا ىذ

 .. جاف اهتنبا اهمأ تدلو ذنم
 ..راقفلا ىذ رجاه ..الماك اهمسا لمحت ىهو تدلو رجاه نإ

 .. ةلماك ةيصخش اهل ظفحي لماك ىلئاع نايك طسو تدلوو

 .. اهتامع دالوأو اهمامعأ دالوأو اهتامعو اهمامعأو اهمأو اهوبآ

 نم ترجاه اهنأك .. ةبيرغ .. ىه امأ .. عمتجملا ىف ءىش لكو

 ..اهاري ال اهوبأ .. اهفرعي الو هفرعت ال ملاع ىلإ هيف تدلو ملاع
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 اهلهأ لك ةعطاقم ىلع اهتدوع اهمأو .. اهنع دعابتم اهوخأو
 اهعم تشاع ىتلا ازيلا اهتلاخ ىتح .. دوهي مهنال اهيبأ لهأو
 لاؤسلاب الو ىتح اهل حمستت الو اهمأ اهارت ال ةلوفطلا تاونس
 .. اهمأ ةايح شيعت اذكهو .. اهمأ اذكه .. اهنع

 :اكحاض زيزع لاقو
 .. اهمأو تنبلا عم شيعأ نأ نكمي ىأ -
 : كحضت لازت ال ىهو تلاقو
 3 ليا
 مادم .. ىضار كب زيزع مرح ىه نيمساي تحبصأ نآلاو

 . ةيعامتجالا اهتيصخش تلمكتسا .. ىضار نيمساي .. ىضار
 ةرباع تارظن الإ ائثيش زيزع نع فرعت نيمساي نكت مل |
 تناك ةرباع ثاملكو .. ديعب نم ىدانلا ىف هارت تناك امدنع
 لواحت ملو .. اهمأ عم سلاج وهو هب ىقتلت امدنع هنم اهعمست
 اهمأ نأ ىفكي .. اهجوزتيل مدقت نأ دعب اثيش هنج فرت نأ
 اذه ىلإ هتعفدو هتراتخا ىتلا ىه اهلعلو جاوزلا ىلع تقفاو
 .. اهرايتخا بيخي نأ نكمي ال .. ةرطاش اهمأو .. جاوزلا
 نيمسايو .. كب تكوش ىوتسم ىف هنأل هتراتخا اهنأ كش الو
 . هيلع اهمأ دسحتو كب تكوشب بجعت

 .. نكلو
 !؟ اهيبأ نم زيزع اهبلطي له
 اهمأ عم تملسأو ةيدوهي اهنأ فرعي .. ءىش لك فرعي هنإ

 هنإ .. اضيأ ملسأ اهابأ نأ فرعيو .. كب تكوش تجوزت موي
 نأ اضيأ فرعي نأو .. جاوزلا لبق ءىش لك فرعي نأ بجي
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 نأل ىفكت ةعيطق ىهو .. اهيبأ عم اهمأو ىه اهنيب ةعيطق كانه
 .. جاوزلا تاءارجإ ىف بألا اذه زيزع لهاجتي

 نيمساي سورعلا ليكو نوكيسو بألا نوكيس كب تكوش

 ىلإ زيزع مدقتي نأ ىلع رصت بنيز نكلو .. دقعلا عيقوت دنت
 اهبذعي فعض ةطقن اهيلع كسمي نأ هديرت ال اهنإ .. نيمساي .بأ

 .. ةيدوهي تناك اهنأ ىلع اهجوزتي نأ بجي .. اهتايح لوط اهب

 فرتعمو ضار وهو اهعم شيعي ىتح .. ىدوهي اهابأ نأ ىلعو

 .. اهلصأب
 نوفيلتلا ىف هل تلاقو ىكز قباسلا اهجوزب بئيز تلصتاو

 : هيرغت نأ لواَخت اهناك
 7 ئسول انك“
 .. بنيز انأ هل لقت مل

 :يزع نأ .. عوضوملا هيلع تضرعو

 .. اههجو ىف ىكز خرصو .. نيمساي دي هنم بلطيل هلباقي

 تعاب وأ تجوزت نإ همهي الو .. اهنم اربتي هنإ .. ةنبا هل دعت مل

 زيزع فرعت تنأ .. حلت بتيز نكلو .. عراشلا ىف اهسفن

 ةقفص هنإ .. هنع عمست لقألا ىلع وأ .. اشاب ىضار نبا ىضار

 نأ هديرأ الو .. هب ملحن نكن مل ليقتسم هنأ .. كتنبال ةحبار

 امك كفرشت ةجيز اهنإ .. كتنبا اهنأ ركنن نحنو اهجوزتي

 ىه ىكز ىلع حلتل رتسا اهتقيدص تطلسو .. حلت بنيزو

 نأ ديري ىضار كب

 هتنبا جوزتت نأ ديري ةيدوهيلا هتيبصعب أدب ىكزو .. ىرخألا
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 قوسلا هتضرف مالسإ هنإ .. تملسأ اهنأ مهي ال .. ىدوهي نم
 تأدب هتيبصع نكلو .. ءاشت امتقو هعيبت نأ عيطتستو ةيراجتلا

 جوزتتل ىسول هتجوز قالط.ررق موي تفخ امك فخت |
 . نيزع نم ديفتسي نأ عاطتسا امبر .. ىردي نمو .. تكوش |

 ةليمج ةاتف جوزتيس هنأ همهي ام لك .. ءىش همهي ال زيزعو
 بجعم هنأ اضيأ همهيو .. هشارف ىف هل نوكتس .. ةريغص
 . اهمأي

 . نيمساي بأ ءاقلل ةطاسبب بهذو
 عامتجا ىف تكوش تيب ىف دقعلا عقوي نأ ةطاسبب لبق مث ا
 دلاخ اهوخأ هرضح .. نيمساي ىبأ هرضحي مل ريغص ىلئاع |

 .. تكوش ةلئاع نم دحأ هرضحي ملو .. اديعب اتماص فقوو
 دعب ناسورعلا رقاسي نأ تررقو كلذ لك تررق دق بنيز تناك |
 وهو .. ضيرم تكوش نأ اهتجح تتاكو ابوروأ ىلإ دقعلا |
 .. سورعلا ةحرط | نم اهنامرح ىتح ءىش لك تلبق نيمسايو .. العف ضيرم |

 اهردص ىفو .. رفسلا بوث ىف ىهو اهجاوز تدقعدقل |
 جاوزل ريبكلا لفحلاب ظفتحت اهمأ تناك امبر .. اهمواقت ةرارم |
 اهمسا نوبتكي مهو ةشهد ىف اهانيع تعستاو .. رجاه اهتخأ |
 . مسالا اذهب | ادبأ اهسفن فرعت مل اهنإ .. هللادبع ركبوبأ نيمساي .. دقعلا ىف |
 .. لسعلا رهش ءاضقل اهجوزو نيمساي ترفاسو ا
 ةيامح ىف ةيدوهيلا اهتنبا تعضو اهنأ ىلإ بتيز تنأمطاو 3
 . ملسم لجد |
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 :ناقفلا ىذ تكوش يفوت
 هن اة ةيقب كرحلا ف ل

 ناكو .. ريثكلا اهاطعأ هنكلو هبحت مل اهلعل .. اهتايح ىف ةحبا

 ديدحت لبقو ةروثلا لبق تومي نأ راتخا نأ ةجرد ىلإ انميرك
 .. ريثكلا اهل كرت دقو .. ثاريملا نم اهمرحي ال ىتح ةيكلملا

 .. ةينغو ةرح نآلا بنيزو
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 ..رمت مايألاو

 اهتنباو ىه كلمت تحبصأ دق بئنيز تناكو
 انادف نونامثو ةسمخ .. ةيروصنملا ضرأ رجاه |

 نوعزوي مهو ةثرولا ةيقب بنيز لداجت ملو .. قئادح اهلك
 ضرأ نم رشكأ ناقحتست اهتنباو ىه تناك امير .. ثرإلا
 اهل ناك امل اهمالسإ تنلعأ دق نكت مل ول .. مهي ال .. ةيروصنملا
 دق تكوش دالوأ ناك امبر لب .. ملسملا اهجوز نم ثرإلا قح
 مهتخأ اوكرتي ال ىتح رجاه اهتنبا اهنم اوذخأي ناب اوبلاط
 .. ةيدوهي مأ ناضحأ نيب ربكت

 اذكه .. نوديري امب مكاحملا مهل مكحت نأ نكمي ناكو
 .. عونلا اذه نم اوسيل تكوش دالوأ نأ ملعت اهنكلو ..عرشلا
 نكت مل ول ىتح مهيبأ ةمارك اونوصيو اهونوصي نأ نكمي ناك
 ىرصملا عمتجملا نم ةبذهم روص مهنإ .. ةملسم
 ةيروصنملا ضراب اهتنباو ىه اهوصخ اميرو ..ىطارقتسرألا |
 نم مهيبأ عم اهيف تشاع ىتلا ضرالاب ظفتحت نأ اودارأ مهنأل ا

 شاع مهابأ نال ضرالا هذه اوهرك امير وأ .. هجوزتت نأ لبق
 ضرأ نأ مغر . اهنم افرق اهل اهوكرتف ةبيرغ ةأرما عم اهيف
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 ضرأ .. مهتاكلتمم لك ىف ضرأ ىلغأ ربتعت ةيروصنملا

 ضرأ ىأ ىف نينادف ىواسي ةيروصنملا ىف نادفلا .. قئادح
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 هب رعشت اهيف ربش لك نإ .. ضرألا هذه بحت العف ىفو

 ىلإ لوصولا ىف اهحاجنو اهئاكذ ىلع اهئثنهت ةماستبا هنآك

 نيب تمسر ىذلا ريغصلا ىفيرلا رصقلا اذهو .. هيلإ تلصو ام

 عيطتست ال اهنإ .. تكوش اهب ترسأ ىتلا اهتطخ لك هتارجح

 .٠ هنع ىنغتست نأ

 .. هضرم ءانثأ تكوش ةايح ىف اهتعاب دقف لويخلا امأ

 نإف اهريغ ىنتقيو ىفشي نأ ىلإ اهعيبب هعنقت نأ تعاطتسا

 ناويح ناصحلا نإ .. هضرم لمتحت نأ عيطتست ال هلويخ

 ضرميو هعم حصيو ٠ هعم ىكبيو هبحاص عم كحضي ىفطاع

 .. ةعم

 بنيز عيبت نأ ىلع قفاوو ةضيرملا هتماستبا تكوش مستباو

 هينجلا ناك مايأ هينج فالآ ةعبرأ نم رثكأب اهتعاب .. لويخلا

 ىفشي نأ ىلإ اهعم دوقنلاب تظفتحاو .. ةرشع ىواسي

 تكرت تناك ول امبرو .. تام .. تكوش فشي ملو .. تكوش

 ةاوه نم مهلك مهنإ .. تكوش دالوأ اهيلع ىلوتسال لويخلا

 لبطسالا اذهو .. ردقلا قبست امئاد اهنإ . هلل دمحلا . ليخلا

 ةايح ىف ليخلل هتطعأ ام لك مغر اهنإ .. همدهتس ريبكلا

 لبطسألا ناكم ميقتسو ليخلا ةاوه نم تسيل اهنإف تكوش

 نإ .. اهباسحل هحتفت ناكد ىف اهعيبت درولاو روهزلل التشم
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 ىف تسيل اهثأ ىلو .. ليخلا ردت امم رثكأ احابرأ ردت روهزلا
 .. عبر ىأل ةجاح

 تارهوجملا نم ةيمدك ضرألا بتاجب اهل كرت تكوش نإ
 . كونبلا ىف اديصرو

 .. زتهت اهتيصخش نأ تكوش ةافو دعب سحت بنيز نكلو |
 تداع .. ىسول تحبصأو تداع اهنأو بنيز دعت مل اهنأ سحت
 أ رهظم اهل نكي ملف .. ةملسمك اهنوري سانلا دعي ملو .. ةيدوهي
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 رربم كانه سيلو .. تكوش ةجوز اهنأ الإ اهمالسإ رهاظم نم

 رربملا عاضو رهظملا عاض دقو .. ملسم ةجوز اهنا الإ اهمالسإلا

 سحت اهلخاد ىف تحبصأ اهسفن ىه اهنإ .. ةملسم دعتي ملف

 اهسقن عنقت ىتح هلذبت ام لك ناك دقل .. مالسإلا نع دعتبت اهنأ

 دقو .. اهجوزب ظافتحالل هلذبت تناك ةملسم اهناب سانلا عنقتو

 ىهو لقثلاب سحت اهنإ .. اهمالسإ ىطعت نملف .. جوزلا عاض

 ولتيو موي لك تيبلا ىلع ددرتي لازي ال ىذلا ءىراقلا عمست

 ىلصتو موقتل اهسفن ىلع لياحتت ىهو لقثلاب سحتو .. نآرقلا

 سحت .. تكوش مايآ لعفت تناك امك اهمالسإل اديكأت نيتعكر

 . نيسحلا حيرض ةرايزل جرخت نأ ررقت ىهو لقثلاب

 نإ .. بنيز ىقبت نآ ديرت .. ةملسم ىقبت نأ ديرت اهنكلو

 ضرفي نيمساي اهتنباو رجاه اهتنبا لبقتسمو هلك اهلبقتسم

 عمتجملا عم لماعتت نأ عيطتست نل اهنإ .. ةملسم ىقبت نأ اهيلع

 رخسيو َنوُملَسْلا اهرقتكيتم .. اهتيدؤهي تنلعأو تداع اذإ

 انوهتلا هدم

 ديكات ىف ىلاغت تأدبو هيناعت ىذلا لقثلا بنيز تلمحتو

 .. مالسإلا اهيلع اهضرفي ىتلا رهاظملا لكب رهاظتت اهمالسإ |

 ءارقلا وعدتو اهجوز ةربقم ىلإ ةعمج موي لك ىف بهذتو

 ةلئاع نم دحأ اهبحص ءاوس راهنلا لاوط ميركلا نآرقلا ةوالتل

 نأ لواحتو .. رجاه اهتنبا عم اهدحو تبهذ وأ اهجوز موحرملا

 ضفرتو ةرم بيجتست نيمسايو .. اهبحصت نأب نيمساي عنقت

 .. تارم

| 
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 نع اهداعتبا ىف ىلاغت نأ بنيز تدمعت هسفن تقولا ىقو
 نمهاس عمتجملا اذه تاديس نم تاريثك نإ .. ىدوهيلا عمتجملا

 نإ لب .. ةقادصلا طابرب ةيزعتلا نطبري نأ نلواحو اهتيزعت ىف |
 نم لاجر .. اهوساوي نأ اولواح اضيأ دوهيلا لاجرلا ضعب
 نم اوناك نيذلا نم لاجر اضيأو ةيدوهيلا ةيطارقتسرالا ةقبطلا

 تثرو اهنأ نوملعي مهلك .. رقفلا مايأ رهاظلا ىح ىف اهناريج |
 نأ نكمي مهتقادص نأ كش الو ةينغ ةأرما تحبصأو ريثكلا

 .. ةحبار تاعورشم ققحت

 نيزعملا لبقتستو .. ةقادصلا هذه ضفرت تناك بنيز نكلو

 شيعت نأ ديرتو ةملسم اهنإ .. اهيف مهلمأ بيختو دوربب دوهينلا' |
 .. ىطارقتسرالا ىقارلا ىمالسإلا عمتجملا

 ةلئاع نإ .. رثكأ اهيلع ىلاعتي عبصأ عمتجملا اذه نكلو
 هناك .. ةكرتلا ةيفصت تمت نأ دعب اهتعطاق تكوش اهجوز

 نم مهتخأ ىتح اوعطاق ٠ مهنيب دوجولل رربم اهل دعي مل
 .. تخاك اهب فرتعي وأ اهنغ لاسي دحأ ال رجاه اهتنبا .. مهيبأ
 نودقحي مهناك سحتو اهنولهاجتي ةملسملا تالئاعلا ةيقبو
 .. تكوش نع تثرو .. مهنم دحاو لاؤمأ تذخا دقل .. اهيلع
 .. ةيدوهي اهنإ .. نوسماهتيو

 درجم سيل .. لجر ىلإ ةجاح ىف اهنأ سحت بنيز تادبو
 نوشيعي دوهيلا نإ .. اهيمحت ةوقق ىلإ ةجاح ىف اهنإ .. لجر
 تجوزت امك اهجوزتت ةوق نع ثحبت له .. ةوق ةيامح ىف امئاد
 نإ .. جاوزلا ىلإ ةجاح ىف دعت مل اهنإ .. ال .. كي تكوش
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 :ذخأ دق جاوزلا هيطعي نأ نكمي ام

 لاملاو تارهوجملاو ضرالا نم كلمت نآلا تحبصأو

 دق نآلا جاوزلا نإ .. جاوزلا نم هيمحت نأ اهيلع ضرفيي ام

 ىلإ ال .. لجر ىلإ ةجاح ىف اهنكلو .. اهيطعي الو اهنم ذخأي
 نأ نكمي ناك ىذلا ةقيضلا اهتلئاع ىف ديحولا لجرلاو .. جوز

 زيزع نكلو .. نيمساي اهتنبا جوز ىضار زيزع ىه ةوق لثمي
 لازي ال ريكس هنأ ىوس ءىش ال هنإ .. ائيش نوكي نأ نكمي ال

 جوزت نأ دعب ىتح ساكلا بناج ةزم قبطك اهقوذتي نأ لواحي

 هربتعت ىرخألا ىه تحبصأ نيمساي اهتنبا نإ .: نيمساي
 امهعباصأ نيب هنامضي .. اهتنباو ىه .. امهاتلكو .. ءىش ال

 هلمعتست نيمسايو تاملكب هءابغ لماعت ىه .. هب نابعليو
 دقو .. اهدالوالو اهل ريبكلا ثرإلا نمضت ىتح هنم بجنتل

 .. ديرقو ىماس .. نيدلو تاونس عبرأ ىف هنم تبجنأ
 هذه تراتخا اذامل نيمساي لأسي نأ زيزع لواحي ملو
 ىف... ءئىشب ضحي الو .ةئبش همهي ال هنإ .. ءامسألا
 نأ عيطتست ال اهنأ سحت .. ةيدوهي اهنأ ىسنت نأ عيطتست ال

 . دمحأو دمحم اهدالوأ ىمست نأ دح ىلإ اهسفنب ىحضت

 .. دلاخ اهنبا ىلع دمتعت نأ بنيز تلواح دقو

 ةديدج ةيصخشب شيعي نأ ادبأ ديري ال « دلاخ » نكلو
 .:كازيا هنأ ىلع رضي هنإ....هدلاخ» نوكيل:ملستسي نأ ديري ال

 اهجوز تام نأ دعب اهنأ مغر هيبأ عم شيعي لازي ال وهو
 ديس .. تيبلا لجر حيصيو اهعم ميقيل اريثك هيلع تحلأ
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 عورشم ىف ًآدبيو .. ةيروصنملا ضرأ ةيلوئسم لمحي .. تيبلا |
 ب نأ ىلع ممصم هنإ .. ادبأ .. روهزلا لتشم

 عيطتسي ال ناسنإلا نإ .. هرذعت ىهو .. اهنع اديعب هتيصخشب |
 لازت ال اهسفت ىف اهتإ ...ةدحاو ةرم هسفنب ام  ريغي نأ |

 .. ةعلسم شيعت ىتح هلذيت ام لك مغر ةيدوهي

 .. دلي ىلإ دلب نم ةرجهلاك نيد ىلإ نيد نم ةرجهلا نإ
 هتيصخش ىف ايسور ىقبي اكيرمآ ىلإ رجاهي ىذلا ىسورلاف
 نودلوي نيذلا هدالوأ نكلو . اكيرمأ ىف شاع امهم هديلاقت ىفو
 ةيصخشلاب ارثات لقأ مهو نوربكي ىكيرمألا عمتجملا ىف |

 .. ةيكيرمالا ةيصخشلا ىف اجامدنا رثكأو مهيبآ نم ةيشّتورلا
 مالسإلا ىلإ ةيدوهيلا نم اهدالوأ عم ترجاه دق ىفو |
 ةيدوهيلا ةيصخشلا لخاد نوقبيس ةرجهلا مغر مهنأ كش الف

 اطابترا رثكأ حبصتس رجاه اهتنبا نكلو اهب اودلو ىتلا |
 نم .. ىدوهيلا عمتجملا شعت ملو ةملسم تدلو اهنأل مالسإلاب
 .. ىردي

 لجرلا حبصأ دقل .. اهبناجب دلاخ ىقبي نأ اهمهي ام لك ناك ٠
 اهنم ذخاي ىذلا ديحولا لجرلا ناك ىل ىتح هكلمت ىذلا ديحولا |
 . ىطعي الو |

 فكي ال هنإ .. ريثكلا ذخاي تكوش اهجوز ةافو دعب ادب دقو |
 +. انما نيد هد) '. اهم لوسي ' مو انهتيلإ لدي دبه نع
 اذام ملعت نكت ملو .. لوألا نويلملا عمجأ نأ دعب هدراس |

 نلت نلت ةفردتي الو. افؤنسح ضيك نإ داهل هيل انه لشمفت
 ا
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 ىلع هنأ فرعت الو .. رئاجسلا ىتح الو رمخلا برشي الو ليللا
 ةيعمجل هذخاي امي عربتي هلعل .. اهبحي ةاتفب وأ ةأرماب ةقالع
 .. دوهيلا دالوأ ةياعرل تاعربتلا عمجت ىتلا « نبللا ةرطق ب
 ناك امير وأ .. ليئارسإ ىلإ لسرت تاعربت اهنأ ملعت اهنأ ولو
 .. ىرخأ ةيليئارسإ تاميظنتب الصتم

 ىلع لوصحلل ىعسي هنأ ةجحب رثكأ لاومأب بلاطي أدب دقو
 ..ىراجت عورشم ىف لخديس هنأل وأ .. تاكرشلا ىدحإ ليكوت
 فاو

 اهل تبثي ىتح ائيش اهنم مهفت ال اقاروأ اهيلإ لمحي ناكو
 تناك ام لكو هقدصت نكت ملو .. همالك ىف قداص هنأ

 ىلع ةصيرح اهنإ .. هبلطي امم لقأ هيطعت نأ وه هعيطتست

 ىه اهيلع دمتعت ىتلا اهتريخذ لك ىه لاومألا هذه .. اهلاومأ
 جتحي ناكو .. نيرشع هيطعت ةئام بلط اذإف .. رجاه اهتنباو
 امئاد ناك هنكلو ههركت اهنأو ةليخب اهنأب اهمهتيو خرصيو

 نأ فرعت ىهو .. ريشكلا ذخايو .. ديدج نم بلطيل اهيلإ دوعي
 ةنإ ؛ مهي ال .. ةينويهصلا تاكرحلا ةمدخ ىف هعضي هذخاي ام
 ىلإ .. كانه ىلإ بهذي الأ مهملا .. همولت نأ عيطتست الو ىدوهي
 ىف قبي مل .. نورجاهي دوهيلا نابش نم نيريثك نإ .. ليئارسإ
 دلاخ اهنبا عنتقا امير .. ءاينغالاو ءالقعلا الإ دوهيلا نم رصم
 لعل .. القاع نكي مل ول ىتح هيطعت ام ةرثك نم ىنغ هنأب
 .. رصميو اهب هطبري ىنغلاب هساسحإ

 .. نكلو
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 .. رصم ىف ريغتي ءىش لك
 .. طباضلا ةروث تقلطنا

 لك مهل دوهيلاو .. رصم نم برهي أدب رخآ دلب هل نم لكو
 .. نورجاهي اوأدب دقو .. ليئارسإ مهل حبصأو .. ملاعلا دالب |

 بنيزو .. ليئارسإ ىلإ ءارقفلاو ملاغلا دالب ىلإ ءايتغالا
 ىرت نأ عيطتست ال .. فوخلا ىلإ اهذخات اهتريحو

 + هزاتخت ام وبقت نأ ميطتتت ال. ردقلا خرق نأ نكمي ااه

 .. ىرخألا ىه برهتو ىسول حبصتو دوعت مأ بتيز ىقبت له
 ..اهفا ةؤق لك كلمت ال آهنإ .. نيمساَ اهتتبا اهنم افوخ دشآلاو
 .. اهئاكذ لك الو .. اهتأرج“كك الو

 .. اهمأ تيب ىف تماقأو اهيدلو تذخأو اهتيب تكرت دقو

 ىلإ ناعمتست ويدارلا بناجب راهتلاو ليللا نايضقت ناتنثالاو
 ددحي نأ نكمي ام وه ليئارسإ هلوقت ام نإ .. ليئارسإ ةطحم
 .. صم ىف دوهَيلا ريصن

 رشبت اهنإ .. رصم ىف ةروشلاب ةلئاقتم ليئارسإ ةعاذإ نكلو
 توص ةعاذإو .. طابضلا ءالؤه دي ىلع مالسلاو حلصلاب

 .. ةلقاع ةروث اهنأب نمؤت اكيرمأ نإ .. ةظافتم اضيأ اكيرمأ
 كرتت نل:رتسا نإ .. رتسا ةيدوهيلا اهتقيدصب بنيز لصتتو
 . ةيدان ةملسملا اهتقيدصب لصتتو .. اهجوز الو رصم
 ءارجإ ىأ ذختت مل ةروثلا نإ مث .. درغزت داكتو كحضت ةيدان
 دوهيلا درطت مل اهنإ .. عيباسأ ترم دق هنأ مغر دوهيلا دض

 . مهسفنأ نودرطي نيذلا مه دوهيلا نكلو

 نإ
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 ىقبتس اهنإ .. اهئاكذي اهتقث لك ديعتستو أدهت بنيز تادبو
 مأ ةيدوهي تناك ءاوس .. رصم ىف .. انه ىقبتس .. بنيز

 نحَرإ كرت فيك ..:رضنم ىه اهتيسصخش لكف ةملسم

 ةلئاع مسا لمحت ىتلا رجاه اهتنبا ذخأت نيأو .. ةيروصنملا
 فيكو .. راقفلا وذ تكوش مسا .. رصم جراخ ائيش ىواسي ال
 اهلذخي نلو .. اهئاكذ تاراصتناو اهتايركذ ةوالح نع دعتبت
 .. ادبأ اهؤاكذ

 اهتنبا ىه فوخلا نم ررحتت نأ عيطتست ال ىتلا نكلو
 كنإ .. ىفاخت ال .. ءودهلاب اهدمت نأ لواحت اهمآو . نيمساي
 رذعأ ذنم تدك انام نكذي دبحأ ال... نيملسم م37 ملط جوت
 انتماستبا نإ .. ىمستبا .. ةيعيبط ىنوك .. تاونس رشع نم

 .. كمأ ىلع ىدمتعا .. ةولح مايأ وحن انيحالس نانوكتس

 ءاج دقل .. كازيا دصقت .. دلاخ اهنباب بنيز تئجوف نأ ىلإ
 اهناك ههجو ىف قلحبت همأو « هتداع ريغ ىلع اتماص سلجو
 : تخرص مث .. هفشتكت نأ لواحت

 .. رقسلا تررق.كنأ ىل لقت الل
 : ءوده ىف دلاخ لاقو

 .. ىمأ اي حيحص اذه -

 : ةروث ىف اهينيع قوف زتهت اهشومرو خرصت تداعو

 ملعت له .. فيعضو نونجم .. كيبأك نونجسم تنأ -
 نييرصلا دوهيلا نوعمجي مهنإ .. كانه كل ثدحيس ام |

 .. تانكت ىف كانه نوشيعيو .. بقنلا ءارحص ىف مهنوعضيو
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 حالسلا اوقلأ اذإف هيلع نوبردتي حالس الإ مهدي ىف سيل
 كانه ىواست نل .. لمرلا اهب اوعرزيل اسأف مهيديأ ىف اوعضو
 انتدانخ نوكيس هنإ :: كوبا رفاسيس لهو .. ادنجم اخالف الإ

 ملالسلا سنكو طالبلا حسم ىلع بردتي ناب هحصنأ .. اقينأ
 .. بهذي نأ لبق

 : ائداه لازي ال وهو دلاخ لاقو

 .. ىمأ اي كانه ىلإ بهذأ نل -

 : هقدصت ال ىهو ةرخاس بنيز تلاقو

 .. بهذت نيأ ىلإ -
 : دلاخ لاقو

 .. سيراب -

 : اهءوده ديعتست نأ لواحت ىهو بنيز تلاقو

 ةروث ىأ نإ .. عسوأ حبصأ انه ليقتسملا نإ ىنبا اي -
 فرصتتل اليكوت كيطعاأسو .. لهسأ تايلمعل تالاجم حتفت

 0 : الو .. كب حرفأ نأ ديرأ .. كلمأ ام لك ىف

 ال مهنأ اوتبثي نأ نولواحيس مهنإ .. ايدوهي كوربتعا ىل
 .. دوهيلا نوبذعي

 : همأ همهفت ال ام مهفي هناك ملكتي وهو دلاخ لاقو

 رفاسأ نل ىنإ .. ادغ ثدحيس ام فرعي دحأ ال .. ىمأ اي -
 دق اهدعبو .. ثدحي نأ نكمي ام رظتنال رفاسأ ىنكلو ىقبال
 وا

 : هفطعتست اهنأكو بنيز هتعطاقو
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 .. ىدحو ىنكرتتو -

 نأ اهديري ال هناك اهنع هينيع ىفخي وهو دلاخ لاقو
 : هبذك فشتكت

 ىتاوطخ نم ةوطخ لك نع كل بتكاس .. امئاد كعم ىنإ +

 دوعأ نأ ىننيديرت مويو .. نيديرت ام لكب ىل نيبتكتسو
 نوفا

 : هقدصت ال ىهو بنيز تلاقو

 .. بهذت اذاملف دوعتس تنك اذإ -
 : اهمالكب قاض هناكو دلاخ لاقو

 لك .. مهدحو دوهيلا :سيل .. نوبهذي سانلا لك ىمأ اي -
 نإ .. مهنم نيملسملا ىتح ةمهملا تايصخشلا .. لامعألا لاجر
 دض مهسفنأ نونصحي مهنإ .. ءالقعلا مه نوبهذي نيذلا
 ىف ديصر كل نوكي نأ بجي هنأ دقتعأ .. ةبسانملابو .. ثادحالا
 ...يراخلا

 أ : ةرخاس بنيز تلاقو
 .. كل مآ ىل ديصر -

 ؛ ورب نق .ةلاع اهيل ديو
 .. ةلئاعللو كلو ىل -

 | ليوحت ىلع هرارصإ لوح دلاخو بنيز نيب شاقنلا دتحاو
 وه هب شيعيل غلبملا اذه ديري هلعل .. جراخلا ىلإ ريبك غلبم
 ا فعضتو دوعت بنيز نكلو .. نكمي ال .. ليئارسإ ىف هوبأو

1 
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 ١ واقل ىف دييجرب العم طقحمت نأ نعي اتا ء ايكيا ماما |

 نإ .. اهثباب قثت نأ بجيو .. رصمل ثدحي نأ نكمي ام ىردي نم |
 اهنإف ليئارسإ ىلإ بهذ ىل ىتح هنإ .. كازيإ .. دلاخ .. اهلجر |
 .. رصم جراخ ترفاس اذإ هدجت نأ عيطتست

 ىف ديصر مهل نوكيل اهلاومأ نم هيطعت نأ ىلع هعم تقفتاو
 دلاخ حرفو .. هينج فالآ ةرشع .. ريبك غلبمب هتدعو .. جراخلا
 .. اركاش همأ لبقو ماقو .. ههجو عيطاقت لك ىف عملت ةحرفلاو
 اذإو .. اهتنباو اهنباو ىه .. ءاشعلا ةدئام لوح ةظاعلا تفتلا مث
 ىف أدبي نأ لبق ذيبنلا نم سأك لوانتب أدبي دلاخب أجافت اهب
 ملعت بئيز نإ .. ىلصي هنإ .. ةرتف تكسي مث .. هماعط لوانت
 قيفوتلاب هسفنل ىعديو هللا ركشي .. نسوديقلا ةالص ىلصي هنأ

 هيلع ضرتعت ال ىتح هرس ىف هتالص ولتي وهو .. حاجنلاو
 .. ملكتت نأ نود اضاعتماو افرق اهيتفش همآ تبلقو .. همأ
 ذيبنلا سأك ىرخأآلا ىه تعفر مث اهيخأ ىلإ نيمساي ترظنو
 .. اهسفن نيبو اهنيب تباغ مث اهينفج تخرأو .. اهيتفش ىلإ

 ةريغصلا رجاهو .. نسوديقلا ةالص ىرخألا ىه ىلصت اهنإ
 ىلإ .. اثيش مهفت ال ىهو اهمأ ىلإو اهتخأ ىلإو اهيخأ ىلإ رظنت
 ناكو .. ةالصلا نم ىهتنا دقل .. ماعطلا ىلإ هدي دلاخ دم نأ
 نكلو .. هرس ىف هسقنل اهلاق دقل .. نيمآ .. لوقي نأ بجي
 .. نيمآ .. عومسم توصب ددرت تقلطناو انلع اهتلاق نيمساي

 اودلو دقل .. لمأ ال .. فرقو طخس ىف اهسافنأ بنيز ترفزو

 .. ادوهي نوتوميسو ادوهي
 هينج فالآ ةرشعلا برهي نأ عاطتسا دق دلاخ ناك مايأ ىفو
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 ةجوزو هوبأو وه رفاس .. رفاسي نأ عاطتساو .. جراخلا ىلإ
 نكمي ال .. ترفاس اهلك ةلئاعلا .. هيبأ نم دلو ىذلا هوخأو هيبأ
 ىداع باطخ هنإ .. سيراب نم باطخ اهءاج مث .. دوعت نأ
 دقو .. ةيفاعلاو ةحصلا ىلع نانئمطالا درجم .. ديدج هيف سيل
 ةباقرلا باسح بسحي هلعل .. هللا دبع ركب ىبأ دلاخ مساب هعقو
 .. اضيأ ءىش ال .. ناث باطخ اهءاج مث .. ديربلا ىلع

 كرويوين ىلإ رفسلا ررق هنإ اهل لاق ثلاشلا باطخلا ىفو
 نأ ديري هلعل .. ةرخاس تمستتباو .. كانه المع دجو نأ دعب
 .. سيراب ىف هيلإ رفسلا ىف ركفت ال ىتنح اهنيبو هنيب دعابي
 ةملك هنم اهلصت مل .. اهل بتكي مل ةياهنلا ىتح اهموي نمو
 عمست وأ اهل بتكي نأ عيطتسي ال هنإ .. تملستساو .. ةدحاو
 نأ سني مل هلعل اهلايخب تحرسو .. ليئارسإ ىف وهو هتوص
 ىدوهيلا ىفعت ىتلا ةالصلا ىهو « روذنلا لك ٠ ةالص ىلصي
 .. اوناك امك ادوعيل ةيحيسملا وأ مالسإلاب اورهاظت نيذلا دوهيلا اهيلإ اجليو .. هسفن ىلع اهعطق ىتلا روذنلاو دوهعلا لك نم
 هسفن ءافعإ سني مل هنأ ةقثاو اهنإ .. بنيز تمستباو .. ادوهي
 . روذنلا لك نم
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 اهتنبا الإ بنيز لوح دعي مل دلاخ رفس دعبو

 .. رجاه اهتنباو نيمساي
 اهمأ ءاكذو اهمأ ةثونأ كلمت اهنا مغر نيمسايو |[

 ةرماغملا ةحومطلا ةيصخشلا .. اهمأ ةيصخش اهل سيل اهنأ الإ

 اهنأل امير .. هيلإ لصت نأ ىلإ هيلع رصتو فدهلا ددحت ىتلا |
 اهتدوع اهمأ نأل امير .. اهمأ اهتشاع ىتلا رقفلا مايأ شعت مل

 ىح نمو ىنغلا ىلإ رقفلا نم اهتلقت ىتلا ىه .. اهل ركفت نأ
 .. ةملسم اهنم تلعج ىتلا ىهو .. كلامزلا ىح ىلإ رهاظلا |

 ىتلا ىهو .. ةريزجلا ىدان عمتجم ىلإ اهتمدق ىتلا ىهو

 اهسفنب اهقيرط دجت نأ دوعتت مل .. ىضار زيزع نم اهتجوز |
 .. طخسلا ىلإ ليمت اهلك اهراكفأو .. اهفادهأ راتخت نأ وأ

 .. ةملسم تحبصأ اهنأل ةطخاسو ةيدوهي تناك اهنأل ةطخاس

 كرتي كشلاو .. اهلوح ام لك ىف كشلا ىلإ اهعفدي طخسلاو
 . اهمايأ لك فاخت اهنإ .. فوخلا نم اساسحإ اهيف

 املك اهنإ .. طابضلا لك فاخت نيمسايو ةروثلا تماق ذنمو |

 هل ملستست اهناك اهيعارذ عفرب مهتس اهنأ سحت طباضب تقتلا |

 نئملت نأ نكمي دححأ اهل نكي ملو .. ديري ام اهب لعفي هكرتتو |
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 تفلات ةعرسبو .. اهتراج تناك .. ةئ
 .. ءىش لك ىرخألا نع فرعت امهنم لك تحبصأو اهعم

 نم نوللا اذه اهل نإ .. نيمساي لامج ىف تسيل ةجيدخو
 ةيوق ةحالف ةيصخش اهتيصخشو .. رمسالا ىحالفلا لامجلا
 ..سقنلا ىلع دامتعالا ةوق نم لجرلا ةيصخش ىف ام لك لمحت
 ةيرقلا ىف نولازي ال اهلهأو .. ةينغ ةحالف .. العف ةحالف ىهو
 .. اهدالوأو اهجوز عم انه ىهو . ةعساولا ضرألا بناجب
 ةجيدخ جوز نأ ةجيدخو نيمساي نيب عمج امم ناك اميرو
 ناضحأ ىف شيعيو اهل معط الو نول ال ةعئاض ةيصخش اضيأ
 ناضحأ ىف نيمساي جوز زيزع شيعي امك فورعملا لواقملا هيبأ
 . اشابلا هيبأ

 ةيامح ىف شيعت اهنإ ..اهساسحإب نيمساي تأدهو
 نع ثحبتو اهمأك نوكت نأ عيطتست ال اهنإ .. ةجيدخ اهتقيدص
 .. لجر نع ثحبلا نم اهتفعأ ةجيدخ .. هتيامح ىف شيعت لجر

 2 ةمدصلا اهيلع تعقو نأ ىلإ

 هنم اوذخأ .. اشاب ىضار اهامح ىلع ةسارحلا تضرف دقل
 لكل اوصصخو .. هدالوأ مساب هلجس دق ناك ام ىتح ءىش لك
 نيزع اهجوزل صصخ ىذلا شاعملاو .. اشاعم ةلئاعلا نم درف
 نيموي ىفكت ال اهينج نوعبرأ .. رهشلا ىف اهينج نوعبرأ وه
 الب .. مدخلا تابترم عفدل ىفكت الو دالوألاو تيبلا فورصملا
 . ارومخم اهيضقي ىتلا زيزع مايأ نم ادحاو اموي ىفكت ال

 جاوز ربتعت تناك دقف بنيز اهمأ ىلع ربكأ ةمدصلا تناكو
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 ةقفص .. اهيف تحجن ىتلا تاقفصلا نم ةقفص زيزع نم اهتنبا
 . ةقفصلا تعانش دقو .. ةمخض

 .. نيمساي تراهنا امك رايهنالا اهبصي مل بنيز نكلو
 نأ هللا تدمح اهنال امير اهءاكذ عمجتو ادهت نأ تعاطتساو

 اهجاوز ةقفص .. اهتققح ىتلا ىرخألا ةقفصلل ثدح ءىش ال
 هكالمأ تعزوو ةروثلا لبق تام دقف هل لضفلاو .. تكوش نم

 نوناق هيلع قبطني ام اهنيب نكي ملو هتثروو هئانبا ىلع
 ىوس ناكلمت ال رجاه اهتنباو ىه اهنإ .. ىعارزلا حالصإلا
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 تكوش نإ مث .. ةيروصنملا ضرأ نم انادف نيئامثلاو ةسمخلا
 . زيزع دلاو اشاب ىضارك ةسايس لجر نكي مل

 ىف تركف دقو .. امهتايح ريبدت ىف اهتنبا عم ركفت تادبو
 قيمت نا نايضت ال نسب اهعم اوشعيل اهيدازو اهتنبا لقت أ
 .. ال نكلو .. هيبأ عم شيعيو اهجوز لقتني نأ ىلع نيتيب تاقفن
 اهيلع ىلوتستسق ةمخفلا ةريبكلا اهتقش نيسمساي تكرت ول
 نيمساي تركقو .. طابضلا دحأل ةمينغ اهيطعتو اروف.ةسارحلا
 نياو اينغ ناك هنأل اهمآ هل اهتجوز دقل .. اهجوز قلطت نأ ىف
 نيا الو ىنغ وه ال نآلاو .. ىعامتجا ٌركرم بحاصو اشاب
 درجم ىوس دعي مل اهل ةبستلاب هنإ .. زكرم بحاص الو اشاب
 .. ةدشب ضراعت اهمأو .. ال نكلو .. اهدالوأل فرشم ريغ بأ
 اهتايك لك دقفتس .. قالطلا دعب اهعضو نؤكيس ام .. قالط ال
 ..نوكت اذامف .. ىضار زيزع مرح نكت مل نإ اهنإ .. ىعامتجالا
 الإ اهتلئاع مسابو اهيبا مساب اهسفت مدقت نأ عيطتست ال اهنإ
 نع تملستسا .. نيمساي تملستساو .. ةيدوهي تداع اذإ
 كلمي اشاب ىضار نأ ملعت بنيز نأ مث .. فوخ نعو عانتقا
 مل تاغاصملا نم ةريبك ةيمك ةلئاعلا ىفو .. ةلوهجم نئازخ ىف لاومأو جراخلا ىق لاومأ .. ةسارحلا اهيلإ لصت مل الاومأ
 لكو وه شيعي نأ عيطتسي هنإ .. اضيأ ةسارحلا اهيلإ لصت
 دقو .. ىنغلا رهاظم ءافلا وه هيلإ رطضيس ام لكو هدالوأ
 ادع ام مدخلا لكو قئاسلاو خابطلا نع تنغتساف نيمساي تادب
 تفتكاو اهتيب نم تارجح عبرأ تقلغأو .. اهدالوأ ةيبرم
 .. ىردي نمو .. ةديدج ةايح ىلع اهسفن دوعت تادبو ..ثالثب
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 .. ةجيدخ اهتقيدصب ةيفتكم لاجرلا لك نم برهت نيمساي |

 امك ءىش لك داعو ةسارحلا تيغلاو ديدج ءىش ثدح امير

 ٠ ناك

 نأ عيطتست ال اهنإ .. نيمساي اهتنبا ىلع ةطخاس بنيزو

 لاجر نإ .. اهتثونأ لغتست نأ عيطتست ال .. لامعأ ةأرما نوكت

 مهلك.. اشابلا نباك ىشابزويلاو .. ةروثلا لبق ام لاجرك ةروثلا

 نكلو .. ةأرماك لاجرلا ءالؤه عم لماعتت ال اذاملف .. لاجر

 اهمأو نيمساي تافرصتو لقع ىلع رطيست ىتلا ىه ة

 . اهكوكشب اهل حرصت مل تناك نإو امهنيب اميف كشت

 تققحو ةروثلا دعب ىثناك اهسفن تلغتسا دقف بتيزرامأ

 .. ةروثلا لبق ام تاقفص هب تققح ىذلا بولسألا

 مهسأ تناكو .. مهسألا نم ةريبك ةعومجم كلمت تناك دقف

 ةصروبلا تناكو .. راهنتو ذ ةيبنجألا اصوصخو تاكرشلا

 ةصروبلا ىف اهمهسأ عيبت نأ نكمي ال ناك نكلو ةمئاق لازت ال

 ةصروبلا ىلع اهسفن ةروثلا تضرف دقو .. تعاض الإو

 تأدبو .. لأست تآدبو .. كانه اهل ابودنم تعضو اهنأ كش الو

 نع ءابنأ عمست اهلعل ةريزجلا ىدان ىلإ بهذت نأ دمعتت

 هنإ .. ميهاربإ نمحرلادبع ىشابكبلاب تقتلا كانهو .. مهسألا

 لاجر نم كش ال هنكلو ةروثلا ةدايق سلجم ىف اوضع سيل

 ىه ىدانلا ناك دقف .. :زجلا ىدان ىلع ددرتي مادام ةروثلا

 اهقحالي نمحرلادبعو .. ةروثلا طابض اهيلع ىلوتسا ةمينغ لوأ

 ةدحاو طلسي نأ دمعتو .. ةرظن لوأ ىف اهب ىقتلا ذنم هتارظنب

 همدقت نال طابضلا ةقادص نفرتحا ىتاللا ىدانلا تاوضع نم |
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 نم سيل ةيلاغ ىثنأ ىدبت نأ دمعتت ىهو اهعم سلجو .. اهل
 ىف هتلاس ىرخأ ةسلج ىفو .. اهتثونأ ىلع ءاليتسالا لهسلا
 امهسأ كلمت اهنإ .. هتحراصو .. مهسألا ريصم نع ةءارب
 سحأ نأ دعب ةحرف ىف لاقو .. اهيف فرصتت فيك ىردت ال
 : اهيرتشي نأ عيطتسي هنأو هيلإ ةجاح ىف هنأ

 ىتح ءاسملا ىف انيقتلا ىل كيأر ام .. مهم عوضوم هنإ -
 . قاروألا لك تددعأ دق ىنوكتو تلأس دق نوكأ

 : ةءاربلا ىعدت ىهو تلاقو
0 

 : اهنامهتلت هانيعو لاق
 . ىبتكم ىه ىتيب نإ .. ىدنع <
 : ةكحاض تلاقو

 رثكأ وهف كلذل .. ىبتكم سيل ىتيبف .. انأ ىدنع .. ال -
 .. انامأ

 ىلوبدم كي نمحرلادبعب اهركذي هنإ .. تيبلا ىف اهءاجو
 ريكينام ةلماع لازت ال ىهو ىتيس ندراج ةقش هنم تذخأ ىذلا
 تارظن ىف هلوح رظني .. عرصي هيف ام لك .. مهن حالف ..
 دميو .. خرصي هناك همف حتفي وهو ساكلا عفريو .. ةخراص
 ةقر ىف هدصت ىهو .. هعم خرصتل اهدشي هناك اهدي ىلإ هدي
 : ةكحاض لؤقتو ةلعتفم

 .. كئارغاب ىنملظت ال .. مهسألا عوضوم نم الوأ هتننل -
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 : ةمورخم ةلمرآ ىثأ ملعت تناق |

 نأو .. ديرت ثيح اهئاكذب هعضت نأ امئاد عيطتست هت

 اهل اهعيبيل مهسألا هتطعأو .. همهنو هتاخرص يلا

 ىردت الو . رصم كنبل اهعاب هنكلو ةصروبلا ىف اهعبي ملو

 امهسأ ىرتشي نأ كنبلا ىلع ضرفي نأ عاطتسا فيك

 فالآ ةينامشثب اهيلإ داع دقو .. ةروثلا اهنإ .. اثيش ىواست ال |

 ىف اهتيب ىف اهعم دعوم ىلع وهو اهل اهملس هينج

 . كانه هلك ليللا هتطعأو .. ةيروصنملا

 اهبلطت نأ نكمي ىرخأ ةقفص كانه سيل .. هديرت دعت ملو

 هسفن وهف اهنع هداعبإ ىف ادهج لذبت ملو .. هل اهمدقي“ؤأ هنم
 .. ةدعابتم تارتف ىف الإ اهديري الو .. تارباخملا فاخي ادب

 .٠ تارباخملل هسفن ضرعي ال ىتح ةيروصنملا ىق .. كانهو

 ةروثلا تررق دقف ريثكلا هنع تفرع دق تارباخملا نأ رهظيو

 لود ىدحإ ىف اريفس هتنيعق ةبوقعلا ىصقأب هيلع مكحلا
 ضرفت ىتلا ةبوقعلا ىصقأ اهمايأ هذه تناك .. ةيبونجلا اكيرمأ
 . رارحألا طابضلا ىلع

 ميهاربإ نمحرلادبع ىشابكبلا ركذتت ىهو بنيز مستبتو

 فرق ىف اهيتفش ىولت مث .. اهئاكذ ىلع اهسفن ءىنهت اهنأك

 نيمساي نإ .. اهلايخ ىلإ نيمساي اهتنبا ةروص زفقت امدنع
 « اهبابش ىهتنم ىف لازت ال اهنإ .. اهنم رثكأ ىلإ لصت نأ نكمي |
 ىأ ىلإ لصت نأ عيطتست اهنإ .. اهلامجو اهتثونأ ىهتنمو |
 سلجم لخاد نم ادحاو طقتلت نأ عيطتست .. ماكحلا نم طباض |
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 رفاست نأ تجاتحا امدنع ةزياف ةريمألا تلعف امك ةروثلا ةدايق
 لمحت ىهو ةريمأ لازت ال اهنأك ترفاس دقل .. جراخلا ىلإ
 تناكو .. ةروشلا ةدايق سلجم ةطلس .. ةمكاحلا ةطلسلاذوفن
 3 ةريزجلا ىدان ىف لقألا ىلع وأ اهلك رصم ىف ترشتنا ةصق وأ

 رغصأ اهنإ .. ةزياف هتلعف ام لعفت نأ عيطتست نيمساي تناكو
 .. كلملا ءاسن ىلع ىلوتست ةروثلاو .. كلم تخأو كلم هنباو ةريمأ اهنأ وه ةزياف ىف طابضلا ىرغي ام ناك نإو لمجأو اهنم
 نيمساي تناك دقف كلذ مغرو .. بعشلا تاراصتنا نم راصتنا
 ىلع ىه تلوتسا امك طباض ىلع ىلوتست نأ عيطتست
 نأ عاطتسا لقألا ىلع وأ مهنع ةسارحلا عقري نأ عاطتسا دق طباضلا اذه ناك امير ىردي نمو ٠ نمحرلادبع ىشايكبلا
 . ةسارحلا لخدت نود هكلمت اميف فرصتت اهكرتي

 توط ةنابج اهنكلو ةيبغ تسيل اهنإ .. ديرت ال نيمساي نكلو
 اهمأ لمأ تبيخو .. ةجيدخ اهتقيدص ناضحأ لخاد اهلك اهتايح
 . كازيا اهيخأك اهيف

 ادبأ نكي مل هنإ .. دلاخ هيمست نأ نآلا عيطتست ال اهنإ .. كازيا .. كازيا اهنبا ركذتت ىهو بنيز ىنيع ىف ةعمد تزفقو
 نولوقي مهنإ .. ليئارسإ ىف كازيا لاح فيك ىرت .. كازيا الإ
 .. هلإ الب ايدوهي ربتعي ليئارسإ جراخ شيعي ىذلا ىدوهيلا نأ
 شاعو كانه هللا دجو كازيا لعل .. برلا نع ديعب ىدوهي
 . هتياعر ىف احاترم

 .. ةللهم اهيلع لخدت نيمساي اهتنباو اهتعمد بنيز تحسمو
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 ايوس احتتفيو ةجيدخ اهتقيدص عم كرتشت نأ تررق دقل

 فحتلا اضيأ ناعيبيسو ةآرملا مزلي ام لك هيف ناعيبي « كيتوب ٠

 عيطتستو طباضلا نم اريثك ةجيدخ ةلئاع ىف نإ

 نإ .. طقف اذه سيل .. هعيبت نأ ديرت ام لك دروتست نأ مهب |
 ةريغصلا فحتلا نم اريثك اوعمجي نأ اوعاطتسا ةلثاعلا طابض

 اهيلع تضرف ىتلا تويبلا ىفو ةيكلملا روصقلا ىف تدجو ىتلا |

 نيمسايو .. كيتوبلا ىف كلذ لك نوضرعيس .. ةسارحلا
 . طقف هينج فلا .. اريغص لامسأر الإ اهمأ نم ديرت ال

 ةبسنلاب ةجيدخ نإ .. اهتنبا ضراعت نأ بنيز عطتست ملو

 .. ليئارسإ جراخ ىدوهيلا هنع ثحبي ىذلا هلالا ىه نيمسايل

 الإ بنيز عيطتست الف عورشملا ةبحاص ىه ةجيدخ تماد امو“

 تقفاو نأ دعب اهشقانت تذخأو نيمساي اهتنبا عم ملستست نأ

 ىف اسرد اهيلع ىقلت اهنأك اهتنبال تلاقو ديرت ام اهئاطعإ ىلع

| 

ْ 
/ 

 : ةايحلا نف

 نم نئابز اوعمجت نأ متعطتسا ول .. نئابزلا مهملا -
 . ريثكلا ىلإ متلصول ةمهملا تايصخشلا

 : ةالابم الب نيمساي تلاقو

 . ىرتشي نأ الإ نوبزلا نم ىنمهي ال -

 : اهئابغ نم اهتنبا ىلع قفشت اهناك بنيز تلاقو
 .. ريثكلا ىطعي ال ءارشلاو عيبلا نإ .. ةطيبع ىنوكت ال -

 دق تنك ىل .. ىطعت ىتلا ىه هب كتقالعو نوبزلل كرايتخا امنإ
 تلصو امل ريكيناملا ىف لمعأ انأو رفاظألا ميلقت رجأب تيفتكا
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 ىلإ .. هنم ذخآ نأ عيطتسا اذام فرعأو .. نوبزلا ىقتنأ تنك ىنكلو .. رهاظلا ىح ىف شيعن لازن ال انكلو .. هيف انأ ام ىلإ
 . نئابزلا دحأ تجوزت نأ

 : عمست نأ ديرت ال اهنأك نيمساي اهتعطاقو
 ةبحاص نوكأس .. ريكينام ةلماع نوكأ نل ىننإ ىمأ اي -

 4 . كيتوب
 .. اهمامأ نم ترجو

 .. ةبعتم نيمساي نإ
 . رجاه اهتخأ نم اهمأ ىلع محرأ اهنكلو
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 . رمت مايألاو
 دعب اهمامأ فقت رجاه اهتنباب بنيز تثجوفو

 : ءاكبلاب مهت اهناكو اهلاستو ةسردملا نم اهتدوع|[ل
 ؟ ةيدوهي تنأ له .. امام -

 تلعتفاو ةعرسب اهباصعأ تدرتسا مث بنيز تتغوبوس-.

 : اهتكحض لالخ نم تلاقو ةتكن تعمس اهنأك ةكحضا
 .. مالكلا اذه كل لاق نم -

 : ةداج تارظن اهمأ ىلإ رظنت ىهو رجاه تلاقو
 .. ةيدوهي كنإ تلاق اهمأ نإ ىل تلاق ىعم ةذيملت -
 : ةكحاض لازق ال ىَهْو.بنيز تلاقو

 .. تانبلا لك نم لمجأ ىتنبا نال ىنم نرغي تاهمألا لك -
 : ةلئاق تدرطتساو اهتنضتحاو رجاه تبذج مث

 تنك ول ىتح اهمأ نم امالسإ رثكأ كمأ نإ كتليمزل ىلوق -
 .. ةيدوهي

 مهفت ال اهنأك ةعساو ةرظن اهمأ ىلإ رجاه ترظنو
 دهنتت ىهو اهعبتت بنيزو ةتماص اهنع تدعتبا مث هعمست ام
 ردم ىف

 داكت تناكو اهرمع نم ةرشع ةيناثلا تغلب دق زجاه تناكو
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 ىف ال .. اهمأ نم ءىش اهيف سيل .. اهيبأ نم ةعطق اهلك نوكت
 .. اهيبأ ضايب نول ىلإ برقأ ىهف .. ةيصخشلا ىف الو لكشلا
 ىلإ برقأ حتاف نول امهل اهانيعو .. اهيبأ رعشك ىنب اهرعشو
 لوطأ امئاد نوكتس اهنأ ىدبيو ةعيفر ةليوطو .. رضخالا ٍنوللا
 ىتح .. ىلاعتملا تمصلا نم عونب زيمتت ىهو .. اهمأ نم.عفرأو
 نع ةعفرتم اهنأك ودبت اهتمص عمو .. ةتماص اهتماستبا
 ىلإ لزنت ال ىتلا ةيطارقتسرالا ةقبطلا نم اهنأك .. مالكلا
 اهتإ .. اهمأ ءاكذب ةزيمتم نكت ملو .. نييداعلا سانلا ىوتسم
 بلطتت ال ةلهسلا ةايحلا .. ءاكذلا ىلإ ةجاح ىف تسيل اهيبأك

 . ىطارقتسرالا باجحلا ءارو ةرتتسملا
 لقت مل .. اهلك اهتصق رجاه اهتنبال تور دق بنيز نكت ملو

 .. اهل لوقت نأل ةجاح دجت مل .. تملسأو ةيدوهي تناك اهنأ اهل
 تربك دق نوكت نأ دعب ءىش لك هيف فرعت ىذلا مويلا ىتايس
 ىلإ اههابتنا دشي نأ نكمي ام رجاه لوح نكي ملو .. تجضنو
 ىف سيل نيمساي اهتخاف .. ةلئاعلا ىف ىدوهي قرع ىأ
 فرعت نكت ملو .. دلاخ مساب الإ هفرعت الو اريثك هارت ال دلاخ اهوخأو .. ةيدوهي اهنأب اهرعشي ام اهمالك ىف الو اهتافرصت
 هتعطاق اهنإ اهمأ اهل تلاقو .. هللا دبع ركب وبآ همسا نأ وه هنع هفرعت تناك ام لك .. قباسلا اهمأ جوز اهتوخإ بأ نع ائيش
 ىف بنيز ةالاغم عم كلذ لكو .. اهاري الو هارت الو قالطلا ذنم
 ىف نآرقلا أرقي ىذلا ءىرقملاو مالسإلا رهاظم ىلع صرحلا
 نوكتت رجاه ةيصخش تادب ذنمف كلذ مغرو .. حابص لك تيبلا
 ةيصخش امئاد اهنإ .. اهتخأ وأ اهمأ ةيصخش ىف بوذت ال ىهو
 .اهيلع ىلاعتت اهنأب سحت نيمساي تأدب ىتح ةلصفنم
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 ةبيطلاو ةجاذسلا اهيلع ودبت اضيأ اهيباك اهنكلو .. ءاكذلا

 امتسو'اهناب نيك تادب يبرأ. الغلق ىلاتت نجاه تناك
 ..مسالا اذه لمحت ىتلا اهدحو ىه .. راقفلا وذ كب تكوش ةنبا

 ىهو .. ىطارقتسرالا مدلا اهقورع ىف ىرجي ىتلا اهدحو ىهو
 تيبلا ةبحاض .. اهتخآ ىلعو اهمآ ىلع ةمعنلا ةبحاص افدحو
 . ضرألا ةبحاصو

 تناك اذإ امنعو اهلصأ نع ةيناث ةرم اهمأ رجاه لأست ملو
 .. فرعت نأ ديرت ال اهنأل اميرو تفرع اهنأل امير .. ةيدوهي

 : اهلأست تءاج رثكأ تربك نأ دعب اهنكلو
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 ؟ مهارن الو ىتوخأ روزن ال اذامل-

 .. اهيبأ نم اهتوخأ دصقت
 اهنأك نيتلسوتم نينيعب اهيلإ رظنت ىهو بنيز اهتباجأو

 : اهيضام ىلع اهبساحت نأ اهنم ديرت ال ١
 ىف الإ مهارأ ال تنك كيبأ ةايح ىفو .. روازتن ادبأ نكن مل -

 ةيفاك نكت مل تاونس سمخ كيبأ عم تشع دقو .. تابسانملا
 تيب لك حبصأ تام نأ دعبو .. ةدحاو ةلئاع ىف انعمجي ىتح
 . ادبأ ىنع اولأسي مل مهنإ .. ثاريملا ىف هبيصنب القتسم

 : اهمأ مولت اهنآك رجاه تلاقو
 .. مهنع تلأس تنأ الو -

 : ظيغب اهمأ تلاقو
 . ىنع اولآسي نأ مهبجاو نم ناكو ةديحو ةأرما انأ -
 : ةمستبم رجاه تلاقو
 - ينعو.-
 : اهتنبال كحضت ىهو بنيز تلاقو
 .. ىرغصلا تخالا تنأ :: كنعو -
 .. ىلاعتملا اهتمص ىلإ تداعو اهرهظ ترادأ رجاه ةداعكو

 مهنأ ملعت اهنإ .. راقفلا ىذ ةلئاع لك نع دعتبت نأ ةكرتلا ميسقت مت ذنم تدمعت دقل .. نيتقلق نينيعب اهعبتت بنيزو
 اهنأ نوسني ال مهنإ .. اهنومرتحي ال حصالا ىلع وأ اهنوبحي ال
 ديرت اذام مث .. مهيبأ ىلع تلوتسا ىتلا ةيدوهيلا ريكيناملا ةلماع
 مهتخأ ىتح .. اهدنع ءىش مهل اضيأ مه الو .. ءىش ال .. مهنم
 مايأ ةفطاخ تارتف ىف الإ اهوري ملو اهنوفرعي ال مهيبأ ةنبا
 امير .. اهتوخأ نم اهتنبا ىلع ىشخت بنيز تناك اميرو .. مهيبأ
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 لجخلاب سحت اهولعج امير ..:اهنع اديعب مهتقبط ىلإ اهوذخا |
 نأ اهديرت ال امالك اهل اولاق امير .. مألا هذه ىه اهمأ نال
 اهينا ةطاضو اهنيبآ: ةيتفخش لك تكرَو جامو... :هنعمسسلا
 دعتبت نأ بنيز تدمعت كلذلو .. اهتوخأ نم ةبيرق اهنأ كش الو

 . اهنم اهتنبا اوذخأي نأ فاخت .. راقفلا وذ ةلئاع نع أ
 .. نمت مايالاو
 اهتداع ريغ ىلع ةللهم ةحرف ىهو ةرم رجاه اهتءاج نأ ىلإ

 : تلاقو

 . مويلا تيأر نم نيردت له -
 : اهتنبا ةحرفب ةحرف ىهو بنيز تلاقو
 ع
 : عستت اهتماستباو رجاه تلاقو
 .. كب فيرش ىخأ -
 اهتلعتفاو تداع مث بنيز ىتفش قوف ةماستبالا تضاغو

 : تلاقو اهتنبا مامأ اهب ىدبت ىتح
1 
 : رجاه تللهو
 .. ىبأ هناك تسسحأ دقل .. ريبك هنإ -

 اهتماستباب ةظفتحم ىهو ءودهب لوقت بنيز تداعو
 : ةلعتفملا

 . فيرش كيخأب تيقتلا فيك كلأسأ -
 اق اهتحرفب رجاه تقلطناو
 ىدانلا ىف تنك دقل .. ةييرغ .. امام اي ةبيجع ةياكح -

 تيأر دق نكأ مل .. ناهيج اهتقيدصب ىده ىتقيدص ىنتفرعو
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 .. اننيب اثيش كانه نأ ىده تظحال دقو .. لبق نم ناهيج
 اليلق انماكت نأ دعبو .. ريبك دح ىلإ ىنهبشت اهنإ .. العفو
 ةنبا اهنإ .. ناهيج ىه نم نيفرعتأ ةلهذملا ةقيقحلا تفشتكا
 .. اهتمع انأو .. امام أي ىنم ربكأ اهنإ .. « فيرش هيبأ ٠» ىخأ#

 : ةلئاق تدرطتساو رجاه تكحضو
 تحلا دقو .. رجاه طنط .. ىنيمست نأ ناهيج قح نم -

 ىرأ ىتح بهذأ نأ ديرأ تنكو .. تيبلا ىلإ اهعم بهذأ نأ ىلع
 م

 اهناك تلاقو اهتبحسف ةلعتفملا اهتماستبا نم بنيز تبعتو
 : اهتنبا لجعتت

 ؟ كل لاق اذام .. فيرش كلبقتسا فيك -
 : ةكحاض لازت ال ىهو رجاه تلاقو
 ىنثدحو .. هتفرع امدنع تشهد امك ىنفرع امدنع شهد -

 ىلع حلأو هتايحت كل لسري ىهو كنع ىنلأسو .. ىبأ نع اريثك
 ,. مهترايذل دوعأ نأ

 : اهظح ىكبت اهنأك بنيز تلاقو
 ؟ هتجوز تلباق له -
 : ةحرف لازت ال ىهو رجاه تلاقو
 نأ ىلع ناهيج عم ىنأ مهملا .. كانه نكت مل .. ال -

 .. طنط نوكأ نأ نكمي ىنأ فرعا نكأ مل... طنط .. ىنيدانت
 .. ىثم ربكأ ةاتفل ةمعو .. ةمع

 : ةده ىف :بنيز لاق
 .. دحأ ةمع كنأ دحأ قدصي نل -

 : اهمأ مامأ نم ىرجت ىهو رجاه تلاقو
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 :.ىجام طقط“- طنط انآفأ.: ايقدتسي مل ىلوأ ىَتَخ -
 ابت نكي ملو .. اهمأ نع رجاه دعابت داز دقو اهموي نمو

 .. اهتوخأ روزت تحبصأو .. رجاه ةعيبط نم ناك هنكلو العتفم
 .. رجاه اهتنبال اماركإ بنيز ةرايزل هتجوزو فيرش ءاجو
 نكلو .. رجاه ىضرت ىتح فيرش ةرايزل تبهذ اضيأ ىهو
 سحتو .. ناقفلا وذ ةظاع نع :ديعب امئاذ تلظ بتيز
 . راقفلا وذ ةنبا .. اضيأ اهتنبا نع دعتبت اهنأ

 ..:دعابقلا اته مواقت نأ بيز لواختو
 ؟ اذه لك اهل ثدحي اذامل
 .. اهتتبا ةلئاع نع ةبيرغ اهنأل
 .. رخآ لصأ نم اّهتإ
 .. ةيدوهي تناك اهنإ
 نكي مل اضيأ وه هنإ .. تعفر دومحم ركذتت ىهو مستبتو

 ةثالث ترم نأ دعب اهتدحو تلم دق تناكو .. ةيدوهي اهنأ فرعي

 نوكي نأ اهقح نم نأ اهسفن تعنقاو اهجوز ةافو ىلع ماوعأ |
 .. جوز ىلإ ةجاح ىف نآلا دعت مل اهنإ .. اجوز سيل .. لجز اهل |
 ىف ىهو دومحن تلباق دنقو .. لجر ىلإ ةجاح ىق انهتكلو |
 .. اهرايتخا هيلع عقو لوألا ءاقللا ذنمو كنبلا ريدمل ةرايز |
 ييسيمخلا بابا ىلع ةلغلا + ميسو فو ,. لجزلا يم نوكيسرأ
 .: ةنفايبلي تدمي نإ < ةيويسلاب ولم كلو 3ةزمع نع
 تسحأ دقل .. بذهم بولسأ ىف ءىش لك لوقت هتارظنو

 ىف اهلعج دقل .. اهيقاس قوف اهب فحزيو اهييدث نيب هتارظني |
 ًانهدثؤنا نأ نع تناك اهثأ ْمعَو انهتفون[ لكي نست تاطجلا
 تادب اهنكلو نيعبرألا تزواج دق نآلا هطول رع ةدوصكلا
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 .. نامز ةثونأ .. نيثالثلا ةثونأب سحت

 .. قئادحلا ضرأ نع كنبلا ريدم عم ثدحتي اهموي ناكو
 هعم تكرتشاو ىرتشي نأ ديري نمو عيبي نأ ديري نم كانه
 : فرصنت ىهو هل تلاق ضرأ ةبحاصك ثيدحلا قف

 . ضرألا نع ديدج كغلب اذإ ىب لصتا -
 : امستبم لاقو
 .. ريثكلا ىدنع .. ىدنع ام لك لقأ مل ىنإ -

 ىلإ هتعد مايأ ىفو .. نوفيلتلاب اهثداح ءاسملا سفن ىفو
 ىذلا تيبلا سفن ىف امهنإ هتذخآو هتطعأو .. ةيروصنملا تيب
 .. شارفلا سفن ىلع امهو .. تكوش اهجوزب اهعمجي ناك
 تناك امع دومحمل اهسفن ىطعت ىهو ريبك قرافب سحت اهنكلو

 معط نيب ريبك قرف .. تكوشل اهسفقن ىطعت ىهو هب سحت
 .. حيرم جاوزلاو ريشم قشعلا نإ .. جاوزلا معطو قشعلا
 . رثكأ هيطعت ىهو ةريثم ةحرف اهردص ىف تقلطناو

 ىلإ لصت ال ةروتسم ةدعابتم تاءاقلب هنم ىفتكت تحبصأو
 . عمتجملا ناذآ الو نويع

 ىهو اهل لاق امدنع روهش امهتقالع ىلع ترم دق تناكو
 : هناضحأ نيب ةيراع

 .. هتعمس ائيش كل لوقأ له -
 : هدسج ىف بئاذ اهدسجو تلاق
 .لقد

 : اهيتنجو قوف نيتئداهلا هيتفشب فوطي وهو لاق
 ا ةيدوهي تنك دصقا .: ةيدؤهي كنآتْعِمَشس-
 نافجت اهيتفشو .. هدسج بناجب شعتري اهدسجب تسحأو
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 هنإ .. فرعي هنأ دقتعت تناك دقل .. هيتفش ىلإ الصت نأ لبق

 اهلصأ فرعي نكي مل فيكف سانلا لك فرعيو عمتجم لجر
 اهعم ماتيو اهبحي ناك دقل .. تمدص اهناك تسحآو .. اهلصفو
 ةارقا بحي ناك: :ةيدوهي تناك نأ ةيدوهي اهنا فزعي ال وهو
 . ىه اهبحي نكي مل هنأك .. اهفرعي ال

 ةماستبا مستبتو هيتفش نع اهيتنجو دعبت .ىهو تلاقو
 :دراب

 تجوزت امدنع تملسأو ةيدودهي تنك .. حيحص اذه -
 . تكوش

 : اكحاض لاقو
 .. فرعأ نكأ مل

 : ةدرابلا اهتماستبا لالخ نم تلاق
 7 تقرع أ دعب اَفاَمَْوح
 : لاقو ديدج نم اهاري هناك اهيلإ رظنلا لاطأو
 . تفرع نأ دعب الامج تددزا دقل -
 : ةعئاض ةماستباب هيفخت قلق ىف هيلإ رظنت ىهو تلاق
 . ةيحيسم لصألا ىف تنك ىل لضفت تنك له -
 ىق ملسملا لجرلا نأ فرعت اهنأل لاؤسلا اذه تلآأس دقو

 هيلإ برقأ ةيحيسملا نإ .. ةيدوهيلاو ةيحيسملا نيب قرفي رصم
 هنكلو هلهأ نمو هدلب نم اهنأك اهعم سحي هنإ .. ةيدوهيلا نم
 رخآ دلب نم هيلإ تءاج اهناك .. ةيبنجأ اهنأك ةيدوهيلاب سحي
 . رخآ بعشو

 : اهيتفش نم هيتفش برقي ىهو دومحم لاقو
 ةيحيسم وأ ةيدوهي تنك ءاوس تنأ امك تنأ كلضفأ ىنإ -
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 انير نم ةمعن كنإ .. كالم كنإ .. كلذ لك قوف كنإ .. ةيذوب وأ
0 

 تداعو اهتماستبا ىلإ ةرارحلا تداعو ةملكلا هذهل تحاتراو
 . اهذوعو هتدوع امك ةوالحو ءوده ىف اهسفن هيلقعت

 تحبصأ هتالبق نإ .. ريغت هيف ائيش ناك سحت تأدب اهنكلو
 درولا ءام اهيتفش نم برشي هناك لتبتلا اذه اهيف سيل ةفينع
 تحبصأ هعباصأو .. اهيتفش نم لكأي هنأك حبصأ .. سدقملا
 ىف ىتح امهنيب ةفلكلا عفري أدب مث .. اهدسج ىلع ةأرج رثكأ
 نيعالا نع ةروتسملا تاءاقللا هذهب ىفتكي دعي مل... هثيداحأ
 نأ ديريو .. ةماعلا لاحملا ىلإ اهبحصي نأ ديزي هنإ .. ناذآلاو
 .. و .. ةيردنكسالا ىلإ هعم رفاست

 .. هساسحإ ىف تريغت اهنأ ملعت اهنإ
 .. راققلا وذ تكوش موحرملا ةلمرأ دعت مل
 .. ةيدوهي ةأرما تحبصأ

 .. ىرخأ ةروص نهل تايدوهبلا
 بالود ىف هتعضو نأ ىلإ .. اهنع هدعبتو هنع دعتبت تآدبو

 ديرت نم دعبت نأ ىلع اهئاكذب امئاد ةرداق اهنإ .. تايركذلا
 . ديرت نم برقتو

 . فرعي نكي مل دومحم نإ
 .. اضيأ فرعت نكت مل رجاه اهتنباو

 .. دومحم ىلإ اهتجاح نم صلختت نأ عيطتست ىهو
 .. رجاه ىلإ اهتجاح نم صلختت نأ عيطتست ال اهنكلو

 ..ريثكلا اهنع فرعت دعت مل اهنإ .. اهنع ادعابت دادزت ىتلا اهتنبا
 .. اهتوخأ نيبو اهنيب دجي امع الو اهتاقيدص نع اثيش فرعت ال
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 تلباق .. ليصافت الب ةعيرس تاملك اهنعو اهتم هفرعت ام لك
 اهلعل .. رشكأ ءىش ال مث .. انه وأ انه ىلإ تبهذ .. ةنالف
 ءايشأ وأ اديدج ابوث ديرت امدنع الإ مالكلا ىف ضيفت نكت مل
 بايثلا رايتخا ىف اهقوذب ةروهشم اهمأ نأ ملعت ىهف اهيرتشت
 . ءارشلا ىف اهتراطشو

 دادزت تربك املكو .. ربكتو ربكت رجاهو رمت مايألاو
 نم ابارتقا دادزتو اهمأ ةيصخش نع اهتيصخشب الاصفنا

 ىلإ جاتحت ال ىتلا ةيطارقتسرالا ةيصخشلا .. اهيبأ ةيصخش |
 ضرأ داريإ عمجت نأ ىلع ةصيرح بنيز تناكو .. ءاكذلا
 اهلبقتسم .. لبقتسملل هنم ربكألا ءزجلا رخدتو ةيروصنملا
 .. كازيا اهنبا اضيأو نيمساي اهتنباو رجاه اهتنبا لبقتكسمو
 فرعت ىتلا ىف .. لامي ردنقي ام لك ىلع ةب ةرطيسملا ىه تناكو
 بيصن وه امو اهبيصن وه امو .. اهتنبا دنعو اهدنع اذامو مك

 ناك ىذلا وه اهءاكذ نكلو ةليخب بنيز تناك اميرو .. اهتنبا
 ىدوهيلا صرح هنإ الخب سيل هنإ .. لخبلا اذه اهيلع ضرفي
 املكو .. بلاطت تادبو .. ربكت رجاهو .. ليقتسملا نيمأت ىلع
 نم ةرشع ةعساتلا ىف نآلا اهنإ .. رثكاب بلاطت رثكأ تربك
 اهنا ملعت تآدب لب ةورشلا هذه لك كلمت اهنأ ملعت ىهو اهرمع
 نلو هكلمت اميف ىه فرصتت نأ اهقح نم نوكيس نيتنس دعب |

 بواسأ ىفو ةأرجب بلطت ىهف كلذلو اهيلع ةيصو اهمأ نوكت
 ىدان نم ةلش اهلوح تفتلا دق تناكو .. ديرأو .. ديرأ .. رمأ |

 اهنأب اهتعنقأ ةلش .. اهيلع ىلوتست نأ تعاطتسا ةريزجلا
 ىذلا ءالؤه لصأ نم ىقرأ لصأ نم ةيصخش اهنإو .. ةريمأ
 نع ةلوئسملا ىهق ةريمأ اهنألو .. ةروثلا دعب ىدانلا اولخد
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 . عقدت ىتلا ىه .. ةيشاحلا هذه دارفأ
 ةلشلا تعد اهنال ينج ةئامسمخ اهمأ نه ةرم تبلط دقل

 .. هينج ةئامسمخ اذامل .. ةيردتكسالا ىف مايأ ةثالث ءاضقل اهلك
 هتخأو رماع مكقيدص اليف ىف انه نوميقتس مكنأ نولوقت مكتإ
 ىتلا ىه ىده اهتقيدص نإ .. غلبملا اذه لك ىلإ مكتجاح اق ..
 .. اهتقيدص لداجت نأ عيطتست ال رجاهو .. غلبملا اذه تددح
 .. مألا عقدتو

 .. قرولا بالا اهوسلغ دنقل: بلطلا نع. فكت ال ىجافو
 ىتح -. اهلاومأ نوقزتتسي موي لك اهلوح اوفتلاو . ةنيشتوكلا
 غلبملا اذه عستل ربكأ ةييقح لمحت ىهو مهيلإ جرخت تحبصأ
 نيتئام .. هينج ةئام .. هلمحت ىذلا

 قرف ب تما فيش ورح كيال جهل :٠ كاف ح ناكل
 ال .. انم الك نايفكت نيترايس تيبلا ىف نإ ىتنب اي .. نجاف
 ةرايس ديرأ .. اباب موحرملا زارط نم .. ناتميدق امهنإ .. امام اي
 . اهترايس دوقت تنب لك .. ىسفنب اهدوقأل

 ةزاينالا ناجم هم تعرفو. .: ةزانيسبلا مالا نوتنشاو
 اهتنباب بنيز تثجوف ىتح نارهش ضقني ملو .. ةرايس ترتشا
 .. راقفلا وذ يرش اهيخأ ةنبا ناهيج ىلإ ةرايسلا ىدهت
 ىسنت ال .. درابلا اهتمصب اههجاوت رجاهو .. نجت تداكو
 نا عيطتنسا اناو ةزايشلا ديرت ىهو :.ئخآ ةئبا اههنأ ىَسآ ا
 كتايح نيبرخت كنا .. مالا عرصتو .. اهريغ ىرتشا
 رجاهو .. نييالملا نيكلمت ال كنإ .. ىرذحا .. كلبقتسمو
 هيف دمتعت دعت مل اهيايث ءاقتنا ىتح .. اهدورب نم جرخت ال

 مهنأب اهوعنقأو .. ةديعب قاوسأ ىلإ اهوذخأ دقل .. اهمآ ىلع ا
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 . عقدتو .. امورو ندنلو سيراب نم اهل نودروتسي

 رطصُتو دوعت اهنكلو اهتثبا ءابغ مواقت بنيزو
 اهتوخا ىلإ اهتنبا أجلت نأ فاخت اهنأل امير .. مالستسالل

 قح نم .. اهنم اهوذخآيل اهتوخأ ىعس امبرو .. مهيلإ اهوكشتل
 اهنم اوذخأ امبرو .. اهيخأ تيب ىف شيعتو بهذت نأ نآلا رجاه

 ىتح روهش ىوس اهيف اهقح ىلع قبي مل ىتلا ةياصولا
 لك ىلعو مهيبأ نم مهتخأ هتثرو ام لك ىلع اولوتسي
 عيطتست ال اهنأل .. ةفيعض اهنآل فاخت اهنإ .. اهل هترخدا ام

 . ةلئاعلا هذه نع ةييرغ اهثأ ىسنت نأ

 ىلإ مالستسالا ىلإ بتيز وعدي رخآ اببس كانه لعلو
 .. اهتنبا ةدقع ىف ببسلا ىه اهنأ سحت اهنإ .. اهتنبا يلاطم

 نأو .. اهمأك ةيدوهي تسيل اهنأ تيثت نآل اهعفدت ىتلا ةدقعلا |
 اثيش اهمأ نم ذخأت مل .. ىدوهيلا مدلا نم رثأ اهقورع ىف سيل
 وذ كب تكوش ةنبا طقف اهنإ .. اثيش اهمأ اهيف كرتت ملو
 أربتت ةروع اهمأ ناكو .. ةيطارقتسراو ةليصأ ةلئاع .. راقفلا
 تأرو .. اهتنبا ةدقع جلاعت نأ اريثك بنيز تلواح دقو .. اهنم

 تناك ذنم اهتياكح لك اهتنبال ىكحت نأ وه جالع ريخ نأ
 اهتكلو .. رهاظلا ىح ىف ميقتو لوؤار ىكزل ةجوز ةيدوهي
 دست اهناك تلاقو اهتنبا ترفن ىتح ةياكحلا ادبت تداك ام
 .. مهي ال اذه لك .. عمسأ نأ ديرأ ال .. ىمأ ايال .. اهينذأ

 ةلبق اهدخ ىلع تقلأو تنحنا مث .. ىمأ كنأ ىفكي .. ىنمهي ال
 . اهمامأ نم ترج مث

 نأ نكمي ىذلا باشلا وه بنيز هنع ثحبت ام مهأ نم ناكو

 اهنإ لب .. ائيش لوقت ال اهتنبا نإ .. هب ةقالع ىلع اهتنبا نوكت
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 ىفتكت امنإ تيبلا ىلإ نابش وأ تانب ءاوس اهءاقدصأ ىعدت ال
 نأ دمعتت تناكو .. تيبلا جراخ مهعم ةايحلاو مهتوعدب امئاد

 ائيش طقتلت اهلعل ةدعابتم اهترايز تارتف ىف ىدانلا ىلإ بهذت
 طقتلت نكت مل اهنكلو .. نابشلا نم اهلوح نمب اهتنبا ةقالع قع
 مدقتي مهضعبو ديعب نم اهنوحملي اهتنبا ءاقدصأ ناكو .. ائيش
 اهتنباو .. نابشلا نم دحأ اهيلإ مدقتي الو ةرباع ةيحت اهييحيل
 ىدانلا ىف اهتأر املك اجافت اهنأك ةشهد ىف اهيلإ رظنت اهسفن
 . اهئاقدصأ عم دعتبتو نيتملك لوقت مث

 : اهلآست تناكو

 ؟ دحأ ىلع دعب كيأر رقتسي ملأ .. رجاه اي ىل ىلوق -
 : ةكحاض رجاه لوقتو
 ةجاح ىف تسيل ةايحلا .. ىأر ىلإ ةجاح ىف انسل اتنإ -

 .. ةكرحلاب اهئلم ىلإ ةجاح ىف اهنكلو ىأر ىلإ
 : مألا لوقتو
 .. كي بجعي نم كانه نأ كش ال نكلو -

 : ةطاسبب رجاه لوقتو
 .. مهلك -

 : لأست مألا دوعتو
 ؟ .. مهتم دحاوب ىبجعت ملأ :. تنأو -

 : ةطاسبلا سفنب رجاه لوقتو
 .. مهلك -
 .. امام اي ةيكارتشالا رصع ىق اننإ -
 نيعتست نأ لواحت تناكو نئمطت نأ عيطتست ال بنيزو

 .. رجاه رابخأ اهل صقتل نيمساي اهتنباب
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 ٠ كيتوبلا ٠ ةجيدخ اهتقيدص عم تحتتفا دق نيمساي تناكو
 ةريغصلا فحتلاو ةدروتسملا ةيئاسنلا ءايزالا هيف ناعيبي ىذلا

 روصقلا نم طابضلا نم ةجيدخ ءابرقأ اهيلع ىلوتسي ىتلا
 .. تاسارحلا تويبو ةيكللا

 اهتانثمطا لك دمتستو .. امئاد ةفئاخ .. ىه امك نيمسايو
 لك ىلإ عفرت ىهو نئابزلا لبقتست اهنإ .. ةجيدخ اهتقيدص نم
 ةليوط ةرتف بلطتتو .. اهنم ديري اذام هلآست اهنأك اهينيع مهنم
 .. اهيتفش ىلع اهتماستبا حاترتو نوبزلا ىلإ نئمطت ىتح
 ىلع ةرطيسم .. ءىش لك ىلع ةرطيسم اهبتاجب ةجيدخو
 رهتشا دقو .. ايصخش نيمساي ىلعو .. نئابزلا ىلعو .. لحملا
 | لك نأ كش الو .. ةثيدحلا ةيرثلا ةقبطلا ىوتسم عمج_ ي.لحلا
 نأ نيمساي تعاطتسا امير .. هتابنج نيب ددرتتو درت رابخألا
 . رجاه اهتخأ نع ائيش عمست

 اهثع تفلتخا امهمو .. رجاه نم اهمأب محرأ نيمسايو
 اهمأو ىه اهنإ .. اهتيحان نم ةدقعم تسيل ىهف اهعمو
 .. رجاه اهتخأ بحت ال اهنإ مث .. دحاو خيرات ىف ناتكرتشم
 رجاه .. ىرخألا نع امهادحإ ىلاعتلا نم عون امهنيب حبصأ
 لصأ الب ةقبط .. ىرخأ ةقبط نم اهنأك نيمساي ىلإ رظنت

 ءابغلا نم ةلتك اهئأك رجاه ىلإ رظنت نيمسايو .. قيرع
 رارسأ نع اهل ثحبت نأب اهمأ نيمساي تدعو كلذلو .. درابلا
 ليجلا نم مهنأ مغر مهلك مهفرعت اهنإ .. اهتلش دارفأ نيب رجاه
 كيتوبلا نئابز نم تاريثكو .. هعم لماعتت ال ىذلا رغصألا
 .. مالكلا درجم ىف نكلو ءارشلا ىف ال ةليوط تاعاس نيضقي

 راتس تحت فحزي ىذلا اهئاكذو اهتموعنب عيطتست ىهو |
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 . رابخألا لك فرعت نا اهتجاذس

 ::. تفرغ ىتح مايأ ىققنت ْملو
 : عله ىف ىهو اهمأ تيب ىلإ ترجو ناكدلا تكرتو

 ؟ رجاه هبحت ىذلا باشلا وه نم نيفرعت له - 4
 : ةفول ىف تقلطناو
 ؟نم-

 : ةدجنلا ةبلاط خرصت اهنأك نيمساي تلاقو
 , ىدانلا غاتي نديوي داولا
 : ةلئاق رعد ىف مألا انيع تعستاو
 .. ةمالس ميهاربا نيدصقت -
 + بدنت اهتأك نيمساي تلاقو
 .. وه هنإ-
 نم نيرشعلاو ةسماخلا نواجت دق ناك ةمالس ميهازباو

 ةلئاعك تسلفأو تعاضو ةريبك تناك ةلئاع نم ؤهو هرمع

 .. هتلئاع ريصمل ملستسي مل هنكلو .. نيمساي جوز ىضار زيزع
 ةىش لك .. عيوش لك هسفنل للحي نأ انفاد عيطتسي هنإ
 .. ذخالا تايلمعل غرفتو .. هقح نم ىهف هذخأي نأ عيطتسي
 هناك فرعو .. ةيرشلا تالئاعلا تانب وه هذخأي ام رشكأ ناكو
 ناكو .. نهنم ذخايو نهذخاي .. تانبلا نم عونلا اذه فرتحي

 باعلالا ضعب ىف هقوفتو هتماسو هتعمس ءوس نم ففخي

 ةحاقولا دح ىلإ انايحأ اهب عفتري ىتلا هتيصخشو ةيضايرلا
 ملع هنأك حبصاو .. ةبوذعلاو ةقرلا دح ىلإ انايحأ اهب ادهيو
 مسإل ليلدت .. سبوب مسا لمجي ملع .. ةقبطلا هذه مالعأ نم
 .. ميهاربإ
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 . رجاه ذخأي نأ ديري نآلا وهو
 ت اهناك تلاقو نيمساي اهتنباب بنيز انيع تقلعتو

 : اهب
 .. ىتنبا اي ىنيدعاس .. هنع اهدعبن نأ بجي .. ليحتسم -

 : اهيفتك زهت ىهو نيمساي تلاقو
 اهنأ نيفرعت تنأ .. هلعفت امب الو رجاهب ىل لخد ال -

 .. ىنم ةملك لمتحت ال

 : لسوت ىف مألا تلاقو ا

 نكمي هنإ .. انب سبوي اهلعفي نأ نكمي اذام نيفرعت ال كنإ -
 .. انلك انسلفتل رجاه طلسي نأ

 : ةلئاق تدرطتساو ءاكبلاب مهت اهنأك مألا تدهنتو
 اهبلطت ىتلا دوقنلاب لعفت رجاه تناك اذام نآلا فرعأ ىتإ“

 .: سيوبل اهيطغت تناك .. ىتم
 : ةرخاس مستبت ىهو نيمساي تلاقو
 ودرايلبلا ةبعل ىق اهينج نيسمخ رسخ هنأ تعمس دقل -

 وهو اهينج نوسمخلا هل َنيأ نم .. ىضاملا عوبسألا ىف
 . اميلم بسكي ال

 ةرسح ىق مألا تلاقو
 .. هينج ةئام رجاه ىنم تيحس ىضاملا عوبسألا ىف -

 ىتنبا اي لغفأ اذام .. نيسمخلا اهنم رسخ سبوب نأ كش ال

 ىلشف وه ىتايح ىف هيناغأ ىذلا ديحولا لشفلا نإ .. لعقأ اذام
 .رجاه عم

 ا اهنع ففخت اهناك نيمساي تلاقو
 امئاد ةرطاش كنإ .. سيوب نم نيصلختتس كنأ ةقثاو ىنإ -

 .. اماماي
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 : ساي ىف مألا تلاقو
 .. ىتنبا اي ىعم ىركف -
 فيك .. رجاه اهتنبا راظتنا ىف ركفت ىهو نيمساي اهتكرتو

 صل .. صللا اذه نع اديعب اهذخأت فيك .. عوضوملا اهعم ريثت#
 .. تايرثلا تاجذاسلا تانبلا

 .. اهسفت ىلع ترطيس ىتح اهباصعأ ىلع بنيز تطغضو
 نرمت ىهو تسلجو اههجو نم تشعنأو اهبوث تريغو تماقو
 رجاه اهتنبا اهب لبقتست ةنونح ةماستبا مستبت نأ ىلع اهسفن
 :. كيبل ىلإ: ىتاف امنع

 : تداع نأ دعي ةقر ىف اهل تلاقو
 .. ةمالس ميهاربا نيفرعت له ...رجاه -
 : تلاقو اريبك أطخ تاطخأ اهمأ ناك رجاه اهيلإ ترظنو
 .. سيوب نيدصقت -
 : لاعتفا ىف ةكحاض مآلا تلاقو
 .. سبوي هنإ .. العف -

 : حرم ىف رجاه تلاقو
 .: ادج ادج ادج هفرغأ ىنإ -
 : ءىداه باتع ىف مالا تلاقو
 ؟... ىل ىلوقت مل اذاملو -
 : ةعساو ةماستبا لالخ نم رجاه تلاقؤ

 .. كل لوقأل بيس كانه نكي مل - |
 : برضي اهبلق أدي دقو مألا تلاقو
 .. نآلا ىل ىلوقتل ببسلا وه امو -
 + ةقطاششب ىفاوجام ثلاَقو
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 .. جوزتن نأ ىلع انقفتا دقل -
 : تخرصو اهردص ىلع مالا تطبخو
 .هيجوزتت نأ هيفرعت نأ ىنعم سيل .. ليحتسم .. نكمي ال -
 : ةحاقو ىف اهمأ ىلإ رظنت ىهو رجاه تلاقو
 ,. كيأر كلاس مل انأ +
 : مألا تخرصو
 نكلو .. هنيفرعت تنأو ىيأر ىلإ ةجاح ىف ىنوكت مل كنإ -

 .. لشاف باش هنإ .. انفرشي ال جاوز وهو .. انلك انسمي جاوزلا
 لجر هنإ .. هميلعت متي مل هنإ لب .. اميلم كلمي الو هل لمع ال
 ىدمتعت نأ نكمي ال نكلو كتقو كل لغشيو هب ىبعلت نأ نكمي
 .. جوزك هيلع«

 : دورب ىف رجاه تلاقو
 .. داريتساو ريدصت ةكرش حتفن نأ ىلع انقفتا -
 ؛ ةرارم ىف ةرخاس مألا تلاقو
 ؟ .. لاملاب ىتايس نيأ نم -
 : ةطاسب ىف رجاه تلاقو
 : مألا تخرصو .. ةرينويلم ىنم لعجيس . ىل هلغتسي وهو لاملا هيطعاس -
 .. ميلم الو ىذخأت نل .. باصن هنإ -
 : ةدح ىف رجاه تلاقو
 ضرا عيبن نأ انركف اننإ لب .. ىبأ ىل اهكرت ىلاومإ اهنإ -

 لاق سبوب .. اثيش ىنم ذخات نأ ىعيطتست نلو .. ةيروصنملا
 .. ءىش لك ةبحاص انأ .. فرصتأ نأ ىقح نم نإ ىل

 . اهمأ مامأ نم رجاه تفتخاو
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 ةديحو اهنأ سحت اهنإ .. اهيدي نيب اهسأر بنيز تطقسأو
 نأ عاطتسال انه كازيا اهنبا ناك ىل .. هنم اهيمحي لجر اهل سيل .. ديري ام اهب لعفي نأ عيطتسي سبوب نإ .. اهل دنس ال
 .. مرجلا اذه نم ةيروصنملا ضرأ دقنيو هتخأ ذقنيو اهذقني
 . مهذقني نأ فيرش عيطتسي له .. رجاه خا راقفلا ىذ فيرش ىلإ اجلت نأ رطضت امير .. انه سيل كازيا نكلو

66 
 .. ه5 برح تأدبو
 .. ءانيس لك اولتحا دوهيلا
 .. ةانقلا ىلإ اولصو
 .. ىكبت ةيروصنملا تيب ىف تماقأ بنيزو
 . ءاكبلا نع فكت نأ عيطتست ال
 .. ىكبت اذامل ىردت الو
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| 
 ويدارلا بناجب اهسفن تطبر دق بنيز تناك

 اهعومد ىف ناتقراغ اهانيعو برحلارابخأ عمست
 ندنلو ليئارسإ ةعاذإ تاطحم نيب فوطتو .. |[

 . اهعم فوطت اهعومدو ةرهاقلاو ىلراك تنومو سيرابو |
 اهعومد نإ .. ىكبت اذامل طبضلاب ددحت نأ عيطتست ال ىهو

 براحي كازيا اهنبا لعل .. اهتدارإ مغر قلطنتو اهنم ىوقأ
 وأ ةبابد ىف ءانيس زاتجي نآلا هلعل .. ةيليئارسإلا تاوقلا نمض |
 هبيصت دقو .. نيبراحملا نيب هيديب هحالس لمحي وأ ةرئاط ىف
 .. اهيف شاعو دلو ىتلا هدلب هلتقت .. لتقيو ةيرصم ةصاصر
 نوتومي مهلاجر اوكرتي نأ نم ىكذأ ليئارسإ ىف مهنإ .. ال
 الإ برحلا اولخدي مل مهنإ .. ةصاصر درجمب .. ةطاسبلا هذهب
 اسئرف مهعمو اولخد دقو .. مهدالوأ ىلع نوتئمطم مهو
 نع ةباين نوبراحيس ايناطيربو اسنرف دونج لعل .. ايناطيربو
 شيجلا نأ تعاذا ةعاذإلا تاطحم نإ مث .. ليئارسإ ءانبأ
 .. لاتق ثدحي مل .. سيوسلا ةانق ءارو ام ىلإ بحسني ىرصملا
 . توملل ضرعت دق كازيا اهنبا نوكي نأ نكمي ال

 ةماذإ ىلإ هب ىرجتو ىيدارلا حاتفم ىلإ ةفهل ىف اهدي دمتو
 /, سردهلا ىلتق ءامسا نوعيذي مهنأ فرعت اهنإ .. ليئارسإ
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 نوعيذي مهو .. اًئيش عيذت ال ةعاذإلا نكلو .. ءادهشلا
 اهتطقتلا تاملك عضيب الإ ةيربعلا فرعت ال ىهو .. ةيربعلاب
 ىف اهددرت تناك تاملكو . ةلئاعلا دارفأ مالك نم ةريغص ىهو
 تناك .. ىه ادع ام ةيربعلا اوملعت ةلئاعلا دارفأ لك .. اهِتاولص
 ةيزيلجنالاك ةيطارقتسرا ةغل تسيلو ةليقث ةغل اهربتعت
 . ىبرعلا اهيفكيف امامت ةيبرعلا ةغللاك اهنإ .. ةيسنرفلاو

 لمحي اهنبا روصتتو اهعومد لالخ نم اهلايخ قلطنيو
 نبا راققلا وذ تحدم اهلايخب ىرت مث .. ءارحصلا ىف هحالس
 كانه ىلإ بهذ دق نوكي دق .. شيجلا ىف طباض هنإ .. اهجوز
 لتقي امهنم نم .. كازيا .. دلاخ اهنبا لتقيل .. رخآلا ىه براحيل
 .. نيمساي اهتنبا ءانبا روصتتو دعبأ اهلايخ قلطني مث .. رخآلا
 دالوأ وأ .. امهلاخ نابراحي ديو اوربك دقو .. ديرفو ىماس
 دق اهنأ ىل .. اضعب مهضعب نولتقي لاخلا دالوأ .. امهلاخ
 رخآلا وه بهذو ربك دق ناك هلعلف ادلو تكوش نم تبجنأ
 نم هل نأ ملعي ال دقو .. ايرصم املسم نوكيس هنإ .. براحيل
 ماشا لقت ,و هحالس عفريف .. ايدوهي اخأ همأ

 تكرتو كيثوبلا ىف ةجيدخ اهتقيدص تكرت نيمساي اهتنباو
 هذه لثم ىف اهنإ .. اهعم تماقاو تءاجو تيبلا ىف اهجوز
 لك .. دحاو امهريصم نإ .. اهنع دعتبت نأ عيطتست ال مايألا

 نوملسملاو .. نيملسملا نوبراحي دوهيلاو .. ةيدوهي تناك امهثم
 . نيتيدوهي اتناك امهنأ امهل نورفغي ال دق

 نإ .. اهمأ ةيصخش ةوق ىف نوكت نأ عيطتست ال نيمسايو
 ىف مكحتت نأ عيطتست اهنأ ةقثاو ةيوق اهنكلو ىكبت اهمأ
 رايهناب اهلخاد ىف سحت اهنكلو ىكبت ال نيمسايو .. اهريصم
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 اهيف ءىش لك .. تمصلا اهيلع ضرقي رايهنإ .. اهباصعأ لك
 لب اهماك ةعاذإلا تاطحم عمست ال ىهف .. اهينذأ ىتح تماص
 اهلخاد ىف كرحتي اهتمص تحت نمو .. رابخألا نع لأست ال
 .. فيخم اهل ثدحي نأ نكمي ءىش ىأ .. فوخلاب ساسحإ
 لك .. فرقلاب اهساسحإ بيلغتب فوخلا اذه مواقت نأ لواحتو
 تناك .. فرق ىف شيعت ىفو تدلو ذنم ., فرقم اهلوح ءىش
 .. ةملسم اهولعج امدنع اهفرق دادزاو .. ةيدوهي ىهو ةنافرق
 . اهوجوز نأ دعب ةنافرقو جوز نع ثحبت ىهو ةنافرقو

 .. فرقلا نم ةجيدخ اهتقيدصب ةريجتسم شيعت ىهو
 نأ الإ عيطتست ال .. اهب ريجتست نأ عيطتست ال نآلا اهنكلو
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 . فوخلا مواقت ىتح اهمأ ىف ءىبتخت

 ىف اهتخأو اهمأ ىلإ رظنت ىهو امهعم سلجت رجاهو
 اهنإ .. امهعم هشقانت نأ عيطتست ال ارس كانه ناك لؤاست
 نمل ىرت .. ةيدوهي تناك اهتخأو ةيدوهي تناك اهمأ نأ مهعت
 ما ليئارسإل .. نيملسملل مأ دوهيلل .. نآلا رصنلا ناديري
 اهمأ ىلع قفشت اهنأك ىدبت اهتارظن ىف تناكو .. رصمل
 صتمي فوخلا ىرت امدنع ةتماش اهنأك ودبت انايحأو .. اهتخأو
 . نيمساي اهتخأ نول

 : ةطاسب ىف رجاه تلاقو
 . برحلا ىلإ بهذ تحدم هيبأ ىخأ -
 نم اهديقت اهناك ةمساح ةوق ىف اهيلإ اهينيع مألا تعفرو

 : تلاق مث ديزت ال ىتح اهناسل
 . ةمالسلاب انل هللا هداعأ -
 : ةجذاس ةجهل ىف لأست رجاه تداعو
 .. ىمأ اي اريثك نيكبت اذامل -
 : ةيزقلا اهتجهلب لوقت مالا تداعو
 .. اضعب مهضعب سانلا لتقي نأ هركأ .. برحلا هركأ ىنأل -

 براقأ انلو كانه نولتاقي براقأ انل ناك امير .. نيملعت تنأو
 . مهيلع افوخ ىكبأ ىنإ .. انه نولتاقي

 : ةجاذس ىف رجاه تلاقو

 . رصتنيس نم نكلو -
 : ىسأ ىف دهنتت ىهو مالا تلاقو
 .. ىلتق كردي .. اياحض كرتي امهالك ةميزهلاو رصنلا -
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 نأ ىنمتا .. رصنلا اضيأ ىنمتأ الو ةميزهلا ىنمتأ ال انأ ىنيقدص |
 . برح الب شيعن |

 الب اهيفتك تزه مث اهمهفت ال اهناك اهمأ ىلإ رجاه ترظنو
 : اهلاست اهمأ اهتفقوتساو .. اهتداعك دعتبت نأ تمهو ةالابم |

 ؟ سبوب رابخأ ىه ام -
 : ةطاسب ىف رجاه تلاقو
 . نوفيلتلا ىف مويلا ىنثدحي مل -
 : لمأ نع ثحبت اهنأك مالا تلاقو
 . برحلا ىف كرتشيل شيجلا لخدي ملأ .. دنجي ملأ -
 : اهلمأ بيخت اهناك رجاه تلاقو

 . هيبآو همأ ديحو هنإ نيملعت تنأ-< |

 . ةتامشلا ةماستبا اهيتفش نيبو اهمامآ نم ترج مث
 نئمطي ىتح هلوح تفلتو نيمساي جوز ىضار زيزع ءاجو

 : حرف ىف الئاق قلطنا مث مدخلا نم دحأ مهعم سيل نأ ىلإ
 . ناك امك دوعيس ءىش لك .. اولخد زيلجنآلا -
 الق تحرف ىل ىتح اهنإ .. تمص ىف هتحرق مألا تلبقتساو

 تولو .. اهب مهتت ال ىتح اهتحرف ىري نأ دحأ نم ديرت
 اهنأ سحت اهنإ .. فرقلاب اهساسحإ دتشا دقو اهيتفش نيمساي
 تضرفو هضرأ تذخأ ذنمو .. اهجوز تأر املك ايقتت نأ مهت

 مساب ظفتحت نأ درجمل جوزك هب ظفتحت ىهو ةسارحلا هيلع |
 هدحو قيفلا هلاع ىف شيغي هكركت ىهو .. ملسم لجر
 تحبصأ مث اهمأ نم اهذخات تناك تاهينج ةعضب هيطعتو

 هيطغت .. ةجيدخ عم هتحتتفا ئذلا كيتوبلا حابرأ نم اهذخات |
 نم هيطعي نأ هوبأ ضفري امدنع اهيرشي ىتلا رمخلا نمث عفديل
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 .. ةسارحلا نم اهينجيو اهبرهي نأ عاطتسا ىتلا لاومألا
 اوناك ول ىتح رخآ ملاع ىف ريمسو .. اهيدلو عم ىه شيعتو
 . دحاو تيب ىف نوميقي مهلك

 : خرص مث ةشهد ىف هتجوز فرقو مألا دورب زيزع ىقلتو
 دعت مل ىنعي .. زيلجنالا لوخد ىنعي اذام نوفرعت الأ -

  انيلإ دوعي ام هوقرس ام لك ىنعي .. طابض الو ةروث كانه
 . ةنافرق لازت ال نيمسايو ةدراب لازت ال مالا
 مالكلا اذه لثم لوقي نأ هقح نم سيل نأ ىلإ زيزسع هبنتو

 ىلع رطيسو هقير علتباف .. ةيهاد هقحلتو عيضي ال ىتح
 . تكسو هباصعأ

 اهنإ ةعاذإلا تاطحم ىلإ عمتست نأ اهيسفكي دعي مل بنيزو
 ىف تعمس دقو .. دلبلا ىق اهلوح ىرجي اذام فرعت نأ ديرت
 .. زيلجنالاو نييسنرفلا اياعرلا داعبإ ىف تأدب رصم نأ ةعاذإلا
 لعفت اذام مث .. هقرعت نم مهنيب لعل دعبأ نم فرعت نأ ديرت
 نييليئارسإ مهربتعت له رصم دوهي .. دوهيلاب ةموكحلا
 . نييسنرفلاو زيلجنالا تدعبأ امك مهدعبتو

 اهدنع ةراس .. ةراس ةيدوهيلا اهتقيدصب لصتت نأ تركفو
 ال ىتح اهب لصتت نأ تفاخ اهنكلو .. دوهيلا رابخأ لك امئاد
 ملو لب اهيلإ بهذت ملف .. اهتيدوهي نع ىرخألا ىه فشكت
 . دوهيلا نع رابخأ اهدنع سيل ةيدان نكلو ةيدان ةميدقلا اهتقيدصب لصتت ناب تفتكاو نوفيلتلا ىف اهثداحت

 . رابخألا عمست تأدب دوهيلاو نييسنرفلاو زيلجنالا شويج تيحسناو برحلا تهتنا نأ دعبو .. مايألا عمو
 ىذلا رورس ميهاربإ مهنيبو اودعبأ دق دوهيلا نم اريثك نإ
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 ادضيأ ىه اهنإ .. مهي ال .. نيتسلا نم برتقاو نيسمخلا زواج |

 هنأ ىلع رصم ىف هرمع لوط شاعو قوراف كلملل اسراح ناك
 هتجوز نأ رابتعا ىلع دعبا دقو .. ىدوهي هنأ ولو ملسم
 .. دوهيلا نم اريثك تلقتعا ةروثلا نإ لب .. دوهي مهنأل دوهيلا دعبت اهنآ اهنع عاذي نأ ديرت ال ةروثلا نأ كش ال نكلو ةيسنرف
 امك ةيلخادلا ةهبجلا ةيامح درجمل وأ سيساوج مهتربتعا امير
 . نولوقي

 بيرق رطخب سحت الو اهيلإ ريشي دحأ ال .. نامأ ىف اهنكلو
 ضرأ كرتت نمل .. ةرجهلا ىف ركفت نأ نكمي ال ىهو .. اهددهي
 هذهو هيف شيعت ىذلا زعلا اذه كرتت نملو .. ةيروصنملا
 . اهيتئباو ىه اهب طيحت ىتلا ةيطارقتسرالا
 . ةيامح ىلإ ةجاح ىف اهنأ رعشت ىهق كلذ مغرو#-

 دهعلا ىف راقفلا وذ كب تكوش ىلإ بسنت تناك امك دهعلا اذه ىف ةميق هل لجر ىلإ بسنت نأ .. جوزتت نأ الإ اهيمحي نل
 . قباسلا

 . لجرلا تدجوو
 لاجر نمو شيجلا طابض نم هنإ .. هللا راج ىمهف ديمعلا

 ىف ناك هنأ تعمس دقو .. ةروثلا لاجر نم هنأ كش ال .. ةروثلا
 سيئرك ةيردنكسالا ىف ةيلهالا تاعانصلا ةكرش مكحي حبصأ مث .. دلبلا مكحي ناك .. ةيلخادلا ريزو بتكمل اريدم ام موي
 هنآ كش ال نكلو .. نآلا مكحي اذام ىردت الو .. ةرادإلا سلجمل
 لوألا ءاقللا ذنمو .. ةيدان اهتقيدصل ةرايز ىف هب تقتلا دقو , نومكحي طابضلا لكو شيجلا ىف طباض هنإ .. ام ائيش مكحي
 هلعل .. زوجع هنكلو .. اهنم ةعطق لك نالكأت هينيعب سحت ىهو

 لجر الإ اهل حلصي دعي ملو نيعبرألاو ةسماخلا تزواج دق
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 ضيبالا هرعشو هتلوحفب ظفتحم هنأ مهملا .. نيسمخلا زواج
 اهكسفت:ةكؤتو ع ةع31ز ةمابسو رمتسالا هّهجو نع نقنطي
 اهمالكو ةولحلا اهتماستباب هتيهش حتفت ىهو اهنالكأت هينيعل
 هذه تغلب دقو اهنإ .. مهي ال .. دالوأ هلو جوزتم هنكلو .. ىكذلا

 . دالوأ هل لقألا ىلع وأ اجوزتم الجر الإ دجت نلف نسلا
 قيرطلا لوط ىهو كلامزلا ىف اهتيب ىلإ اهتليل اهلصوأ دقو

 ةقيقدلا ذنم اهنإ .. ائثيش هيطعت ال اهنكلو هلايخ لك هل كرتت
 نكمي.ال ىتلا ةبعصلا ةديسلا ةيصخش لثمت نأ تررق ىلوالا
 : تيبلا باب ىلع امهو اهل لاقو .. جاوزلاب الإ اهيلإ لوصولا

 . سأك ىلإ ةوعد قحتسا الآ -

 : ةكحاض تلاق

 ىف ميقأ ملعت امك ىنكلو .. ةنجلا ىلإ ةوعد قحتست كنإ -
 ليللا ىف لخدأ ىتايأر ولو .. رجاهو نيمساي .. ىتنبا عم ىتنج
 .. لجر اهعمو ىلإ تداع دقو امهنم الك تدجول لجر ىعمو
 . كي ىمهف اي مأ ىنإ

 .. اهيلإ لصي نأ عيطتسي الو اهكرتي ال وهو اهموي نمو
 قيشعلاف قيشعك ال جوزك هديرت اهنإ .. هيطعت الو هدشت ىهو
 اهنكلو .. اهنيبو هنيب اميف ةيامح .. ةصاخ ةيامح اهيطعي دق
 اهل ثدحي نأ نكمي امم اهيمحي .. ةماع ةيامح اهيمحي نم ديرت
 ةموكحلا نمو برحلا نم اهيمحي .. ةيدوهي اهنإ لاقي امدنع
 . جاوزلا الإ اهرفوي نأ نكمي ال ةيامح ...سانلا نمو

 . جاوزلا متو
 .. مهي ال .. ايفرع اجاوز ىمهف جوزتت نأ بنيز تلبقو

 هتجوز اهنإ لوقت نأ عيطتست تمادامو ةقرو اهدي ىف مادام
 هنإ .. هعم اهتايح مظنت نأ تعاطتسا مايآ ىفو .. سانلا مامأ
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 هذه ىضقت نأ ةجاح ىف اضيأ ىه اهنإ .. هدالوأو هتجوز عم اهيضقي ىلايللا ىقابو عوبسألا ىف نيتليل اهعم ىضقي

 نأ هنم بلطت مل اهنإ مث .. اهلكاشم عمو اهيتتبا عم ىلايللا |
 اهنإ .. تيبلا فورصم ةيلوئسم ىتح جوزك ةيلوئسم ىأ لمحي
 اهنأك اهعم اهيضقي ىتلا همايأ هل دعت ىهو .. ةجاتحم تسيل
 لك نكلو .. ةيده هدي ىفو ىتأي دق ىهو .. ةنجلا ىلإ هب عقترت |
 ةيامحب رعشت تحبصأ اهنأ مهملا .. امهنيب باسح هل سيل اذه
 ةجوز اهنإ .. اباسح اهل نوبسحي اوحبصأ اهلوح نم سانلاو
 نم نولزني اوأدب اهجوز دالوأ ىتح .. هللا راج ىمهف ديمعلا
 ىلإ رفاسي نأ ديري فيرش نبا ناكو اهيلإ نوددوتيو مهئايلع
 هل طسوتي نأ اهنوجري اهيلإ اوءاجو .. عوتمم رفسلاو .. ابيوأ
 .. الهس حبصأ ءىش لك .. فيرش نبا رفاسو .. ىمهف ديمعلا
 نأ ىمهف عاطتسا دقف تر دق ةيروصنملا ضرأ ةعارز ىتح
 ضرألا حالصتسا ىف ةرازولا مهاست ناب ةعارزلا ريزو عنقي
 ةرازولا تلفكتو . اهريدصتو ةيبطلا تاتابثلا ةعارزلا
 . ةينطو ةمدخ .. فيراصملاب

 . اهتاكذب ارورغو انامأ بنيز تدادزاو
 اهيتفش نيبو اهمامأ فقت رجاه اهتنباب تثجوف نأ ىلإ

 : ةظاق ةكيترم ةماستبا
 , تزوجتا انأ :. اماه -
 لالخ نم تلاقو اهينيعب عرصت اهناك بنيز انيع تعستاو

 :اهخارض |

 . ىتمو .. فيك .. تجوزت -
 : اهمأ نم ةلجخ لازت ال ىهو رجاه تلاقو
 . انجوزتو نوذأملا انيعدتسا . نيموي ذنم -
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 : مالا تحاصو
 كناك رسلا ىف نينجوزتت اذامل .. ىل ىلوقت مل اذامل-

 ؟ ةطومرش
 : ةماستباب اهمأ نع ففخت نأ لواحت ىهو رجاه تلاقو 1

 هيبأ ىخأ قفاوي نلو ىقفاوت نل كنإ ملعي سبوب نإ -
 مكغلين مث الوأ جوزتن نأ انررقف مكنم دحأ قفاوي نل .. فيرش
 كلا

 : مالا تخرصو
 ىأ جوزتي نأ عيطتسي ال هنإ .. كيلع بصن .. كلفغتسا --

 نأ نكمي دحأ ال هنأل ةمداخ ةنبا تناك ول ىتح رسلا ىف الإ ةاتف
 . هتنبا هجوزي

 رياعت اهناكو اهجوز نع عفادت اهنأك تلاقو رجاه تدتحاو
 ا

 نم هذخآ مل .. ىريغ نم اجوزتم سيل هنإ لقألا ىلغ -
 . هتجوز

 ديعتست ىتح اهباصعأ ىلع طغضت ىهو بنيز تتكسو
 الجر تجوزت اهنأب اهل اهتنبا ةرياعم تلهاجت مث اهثوده ضعب
 مهت اهنأك نيزح توص ىف تلاقو .. ايفرع تجوزتو اجوزتم
 : ءاكبلاب

 . جاوزلا دعب امتررق اذامو -
 : ةطاسب ىف رجاه تلاقو
 . لعفن اذام ررقن نأ ىلإ وه امك ىقبيس انم لك -
 ةناسنإ ةماستبا.. ةنيزح ةرخاس ةماستبا بنيز تمستباو

 مك فرعي نأ ىلإ ىه امك اهتنبا ىقبت نأ ديري هنإ .. ةموزهم
 ةايحلا هل حتفتو .. تيبلا هل دجت نأ ىلإ .. اهلاومأ نم ذخايس
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 ريدي تعالو جوزتيل ده او اديلم فكي ال دنإ اب قيال |
 : فعض ىف مألا تلاقو
 ىترايزل ىتأي نأ هنم ىبلطأ -
 : حرف ىف رجاه تلاقو
 . جاوزلا ىلع تقفاو له -
 : ةرخاس ةرارم ىف مالا تلاقو
 . قفاوأ ال وأ قفاوأ نأ امهم دعي مل .. ثدح جاوزلا -
 : رجاه تلاقو
 . هعم ىرجاشتت نل كنكلو -

 : اهظح بدنت اهناك مألا تلاقو
 ..ةملكلا بحاص وه .. ىوقألا وهف كجوز حبصأ دق مادام - |
 . ةقرو ىلع ةلجسملا ةملكلا |

 : اهمأ نع ففخت اهنأك ةكحاض رجاه تلاقو
 >ةيّساف ةامحن سوك لك |

 :مألا تلاقو

 .. كتخأل ةبسنلاب وأ كل ةبسنلاب ءاوس ةسيعت ةامح انأ -
 ؟ ينو نلط تملو ةيدعم تجيوذت انكتب |

 : ةدح ىف رجاه تلاقو
 : فعض ىف مالا تلاقو ٠ . ةبيصم هنيربتعت تنأو كيلإ هوعدأ نأ نيديرت فيك - ا
 أ ||

 هلباقأ امدنعو .. كدعسي نأ عيطتسي امير ىردي نم .. كتبيصم تسيلو .. انأ ىتبيصم اهنإ .. ىتنبا اي ىفاخت ال -
 . ققحتي دق المأ هربتعأس ا

 : ةلئاق تجرخو رجاه تمستباو
 . ةليللا هوعدأ نأ لواحأس - أ
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 ذنم راقفلا وذ فيرش اهجوز نبا تعد دق بنيز تناكو
 « سيوي هنآ ةَمالَس ميقاربإ عَم رجاق اهثتبا :ةياكح نع تعحس
 نع هتخأ داعبإ لواحي نأ هتجرو ٠ ىدانلا ىف فورعم ىه امك
 كلمي ال لحتم باش هنإ فرعي رخآلا ىه هنإ .. باشلا اذه
 ةميدق ةلئاع ءانبأ نم هنإ هل ظفحي لازي ال ناك نإو لمعي الو
 عنقي نأ العف فيرش لواح دقو .. نامز تالئامع .. ةمرتحم
 لبقت نأ اهيلع ضرع هنإ لب .. سبوب نع داعتبالاب رجاه هتخآ
 نم فظنأ مهلقأو .. اهتبوطخل اومدقت نابشلا نم ةثالث

 .. امزاح نكي مل فيرشو ضفرت تناك رجاه نكلو .. سبوب
 نوبجعي نيذلا ئدانلا ةلش دارفأ نم اهسفن ناهيج هتنبا نإ
 ايند وحن اقالطنا مهرثكأو مهيف دحاو رطشأ هنوربتعيو سبوبب
 . مهفونأ مغر اهيف اودلو ةميدق ايند نم ابوره ةديدج

 . بنيز لعفت اذام

 ىلع ضبقي نأ ىمهف اهجوز نم بلطت نأ عيطتست اهنإ
 ىأ نم ةملك ىفكت لهس اذه اهتنبا قلطي نأ ىلإ هلقتعيو سبوب
 رسخت كلذب اهنإ .. ادبأ .. ال نكلو .. ناسنإ ىأ لاقتعال طباض
 ديهش الطب اهمامأ سبوب نم لعجتس اهنإ .. دبألا ىلإ اهتنبا
 .. تيلوج ةيحض ويمور حار امك اهل هبح ةيحض حار مارغلا
 تيلوج ترحتنا امك اضيأ رجاه ترحتتنا امير ىردي نمو
 رمعلا ىقبيس ةريزجلا ىدان لقالا ىلع وأ هلك ملاعلا نأ ةعنتقم
 . سبوبو رجاه بح ةصق ددري هلك

 . ركفت بنيزو
 نأ نم رجاه اهتنبا لاومأ ىمحت نأ ىه ةديحولا ةقيرطلا نإ

 ةجيزلا هذه نم جرخي مل هنأ دجيس .. سبوب اهيلع ىلوتسي
 ىف ةرح رجاه حبصت ىتح رظتني نأ نم قيضي دقو ءىشب
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 اهيلإ ءىسي لقألا ىلع وأ . اهقلطيف اهيلع ىلوتسيل اهلاومأ
 اذإو . قالطلا ىه بلطتو هنم برهت ىتح هعم اهتايح هوشيو
 نأ نود رجاه عم شيعي نأ سبوب لمحتو .. سكعلا ثدح
 .. رخآ الجر حبصي كلذب هنأ كش الف اهلاومأ ىلع دمتعي
 . ةلثاعلا فرشي اجوزو

 مامأ فقوو .. اهجوز هنإ .. سبوب اهبيبحب رجاه تءاجو
 نيهتسي هنأك ةيدحتم تارظن هينيع ىفو هسفنب ازتعم بنيز
 لك نم اهب رخسي ةرخاس ةماستبا هيتفش نيبو ءىش لكب
 ىرخألا ىه تعاطتسا امل رهاظلا ىح ىف اهابص مايأ هب تقتلا دق بنيز تناك ول امير ةايحلاب ضي ريثم ميسو هنإ .. ءىش
 . همواقت نأ

 مالا ةيصخشب اهسفنل ظفتحت نأ لواحت ىهو بنيز تلاقو
 : ةئداهلا نونحلا |

 كنم بضغأ نأ ىقح نمو .. ءىش لك ىل تكح رجاه -
 كبحت رجاه نأ نامز نم فرعأ تنك .. ىنبا اي ميهاربإ اي
 ىلع قفاوأ نأ ضورقملا ناكف بحلا اذه ىلع تكس دق تمدامو
 . جاوزلا

 : عستت هتماستباو ميهاربإ لاقو
 .. فسآ انأو .. كبعتتن الو تاءارجإلا عقون نأ اندرأ -

 اهدي طقتلاو ىنحنا مث .. انع ىحفصا كوجرأ .. ةفسآ رجاهو
 : الئاق اهدخ نم برتقا مث .. اهلبقو

 . ىتامح لبقأ ىنيعدو -
 هلدابت ملو .. اهدخ ىلع ىقلت ةئيرج ة تسحأو

 هتلئاع نع ليوط ثيدح امهنيب عرفتو .. تتكس .. ماك ةلبقلا
 : رجاه تلاق نأ ىلإ .. هلبقتسم نعو
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 نأ نظأ .. انعم ليللا سبوب ىضقي نأ نكمي له .. امام -
 انجوزت اننأ نوفرعي سانلا لكو هقح نم حبصأ اذه

 : تلاقو اهيتفش ىلع اهتقلع ةماستبا بنيز تبصتغاو
 فرعي نأ ىلإ ارظتنا .. دعب فرعي مل ىمهف كمع نكلو -

 . ءىش لك ربدن اهدعبو
 نم اهلآسي هنأك نيتلئاستم نينيعب رجاه ىلإ ميهاربإ رظنو

 .. اذه ىمهف ىه
 :رجاه تلاقو
 . امام جوز .. هللا راج ىمهف لكنوأ هنإ -
 ىلع ةيرضب ءىجوف هنأك لاقو . ميهاربإ ةماستبا تعاضو

 : هسأر

 : ةجوزتم امام نأ فزِعآ نكآّمْل لا
 : ةتفاخ ةكحض كحضت ىهو بنيز تلاقو
 . نلعي ال زيجاوعلا جاوز نإ -
 لعتفي نأ عاطتسا ىتح الو اهتكحض ميهاربإ اهكراشي ملو

 مث هءارو ىرجت رجاهو جرخي نأ مهو اهحفاصو ةماستبا
 : ةلئاق اهمآ ىلإ تتفتلاو تفقوت

 . هدنع مانأو سيوب عم بهذأ نأ عيطتسأ له .. امام -
 : اظيغ رجفنت ال ىتح اهباصعأ كسمت ىهو مألا تلاقو
 . ىمهف كمع فرعي ىتح ىرظتنا -
 . تالئاعلا ديلاقت برجن لاعت - :ميهاربإ ردص ىلع ليمت ىهو تلاق مث ةهرب رجاه تددرتو
 : الئاق اهكرتو ةعيرس ةلبق ميهاربإ اهلبقو
 . ةلشلا عم دعوم ىلع ىنإ .. ةليللا عيطتسن نكت مل -
 . ىفتخاو اهكرتو
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 لالحتا ىف ةغلابملا عم ىمهف اهجوزل ةصقلا بتيز تورو
 ملع نود رجاه جاوز نم العف ىمهف رثأتو .. ميهاربإ ةروطخو |
 وه هنأ ركذت امدنع اليلق اده مث .. فطخ ةميرج اهنإ .. ةلئاعلا |

 نم ررحتي نأ عيطتسي ال هنكلو .. ارس جوزت دق اضيأ
 ىف لاقو .. ةلئاعلا ىلع ىدتعا دق اذه ميهاربإ نأب ساسحإلا |
 ؛ طخس |
 ىلإ دلبلا نوذخأي نيذلا مه دالوألا نم فنصلا اذه - ٠
 ادغ .. صالخ .. مهبدؤت نأ ةروثلا ىلع بجي .. ىهاودلا |
 . رجاه ةايح نم دلولا اذه ىفتخيس |

 :عله ىف بنيز تلاقو |
 ؟ فيكح
 ةطاسب ىق ىمهق لاقو

 نجس ىأ ىف ىقليو هيلع ضبقيس -
 : هفلحتست اهنأك بنيز تلاقو

 ا رجاه ىلع ىضقن كلذب اننإ .. فورعم لمعا .. ال -
 ميهاربإ لصي الأ مهملا .. اهتطخب اهجوز عنقت بنيز تأدبو

 ..ءىشب اهنم هجاوزب جرخي مل هنأ سحي نأ .. رجاه لاودأ ىلإ

 دق اهنأ عيمجللو رجاهل لوقتسف هلوح راصحلا مكحت ىتحو
 اهنكلو العف هلكوت نل هنإ .. اهلاومأ ةرادإ ىف اهنع هتلكو
 بعلي نأ عيطتسي ال هنإ ميهاربإ سحي ىتح مالكلا اذه لوقتس
 . شيجلا ىف اطباض .. الجر هجاوي نأ هيلع نأو اهمأو تنبلاب

 . ةطخلا ىلع ىمهف قفاوو
 ىدوهيلا نإ .. اهئاكذ ىلع اهسفن ءىنهت بنيز تمستباو

 اهتعاس عفترا امبرو .. هسفن ىمحي نأ امئاد عيطتسي
 . ةيدوهي اهنأل رورغلاب اهساسحإ
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 ةملكب الإ هينؤي ملو ميهاربإب هللا راج ىمهف ديمعلا ىقتلاو
 عوضوم نع اديعب دلبلا لاوحأ نع هثدحي أدب مث ةريصق باتع
 دعت مل .. قالخالا ةيامحل نكلو بسحف ةروثلا ةيامحل ال سانلا نم اريبك اددع لقتعت نأ ترطضا ةروشلا نأ فيكو .. جاوزلا
 نم مهأ قالخالا .. ميهاربإ اي ىنبا اي ءىش لك ىه ةسايسلا
 قالخأ اصوصخو قالخالا نع ةلوئسم ةروشلاو ةسايسلا
 نإ .. ةريزجلا ىدان نابش مه نابشلا ىف نم مهأو .. نابشلا
 دالوأ الإ هيف سيل ناك .. ةميدقلا ةعمسلا ةيحض ىدانلا اذه
 كلثم نيحلاص انابش هيف نأ عم زيلجنإلا دالوأو تاوشابلا
 ريهطت ىلع ةممصم ةروثلاف كلذ مغرو .. ميهاربإ اي ىنبا اي
 قبطني ال نيذلا ىتح كانف نابشلا لك دينجت ىف ركفتو ىدانلا
 . دينجتلا نوناق مهيلع

 سلجي ةرم لك ىف مالكلا اذه عمسي .. سبوب .. ميهاربإو
 سحي هنإ .. هتشعر ىقخي ىتح هقير علتبيو ىمهف عم اهيف
 .. ىمهف ءاقل نم برهي أدب نأ ىلإ .. مالكلا اذه ىف هريصمي
 . هاري نأ ديري ال

 بايث ىرتشتل هينج ةئامسمخ اهمأ نم رجاه تبلطو
 . اهجاوز هيف نلعت الفح ميقت نأ تررق دقل ..سرعلا

 : ةلعتفم ةحرف ىف تلاقو بنيز تمستباو
 . ىمهف كمعل لوقأس .. ىتنبا اي رضاخ -
 : تلاقو ةشهد رجاه انيع تعستاو
 . ديرأ اميف ىمهف لكنوأ لخد ام -
 : ةطاسب ىف بنيز تلاقو
 انمساب اليكوت هل تبتك دقل .. كل لوقأ نأ تيسن دقل -

 . اعيمج
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 : رجاه تخرصو
 . انأ ىلاومأ اهنإ .. ليكوتلا اذهو انأ ىلام أ

 : ءوده ىف بنيز تلاقو
 ىمهف كمع نكلو اضيأ ىلاومأو ىتنبا اي كلاومأ اعبط -

 ةعجارم وه هتيلوئسم لك نإ .. لكاشملا لك انل لحي نآ عاطتسا
 ىف هلعف ام ىرت ملأ .. تاباسخلا ةعجارمو نيلوكسلا
 اذه لك .. نآلا اهعرزت ىتلا ىه ةموكحلا نإ .. ةيروصنلا
 هلضقب

 جوز ىلع اهبلاطم ضرع نم صلختت نأ رجاه عطتست ملو
 : اهموي ىمهق لاق دقو .. هللا راج ىمهف ديمعلا اهمأ

 ىتح ءىش لك كل ىرتشتس طايضلا ةيعمج نإ ىنئمطا - |
 . ندنل وأ سيراب نم هيرشت نأ تدرأ ول |

 ناب رجاه عنقاو ةقش ميهاربإ راتخا نأ كلذ دعب ثدح مث
 اهمأ عم شيعي نأ عيطتسي ال هنإ .. اهيف اميقيل اهارجأتسي
 .. رجاه تعنتقاو .. هتلئاع عم اهب شيعي نأ هنكمي الو اهجوذو |

 : حرف ىف حاص كلا راج ىمهف ديمعلا نكلو
 ققش نم ةقش تدجو دقو .. امئاد امكل ركفأ تنك دقل -

 . تارجح تس .. كلامزلا ىف .. ةسارخلا |
 نأ فشتكا امدنع ىتح ضرتعي نأ ميهاربإ عطتسي ملو أ
 هتجوز مساب الو همساب ال بنيز هتامح مساب تبتك دق ةقشلا |

 . ديري ناك امك رجاه

 ري ٠ ىمهف لكنرأ » نإ .. ةقشلا زيهجت ىف أدب امدنع ىتح
 نم مطقب ةيقابلا تارجحلا ءلمو موت ةرجح ءارشب ءافتكالا
 ثاثآلا عطق نم ريثك هيف ةيروصنملا رصق نإ .. ميدقلا ثاثالا
 ةثام ربجاهل افورصم صصخ دق ٠ ىمهق لكنوأ ٠ .. و .- د
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 بعلي ٠ سبوب ٠ نإ .. هينج ةئام ىقكت اذام . رهشلا ىف هينج
 . مويلا ىف هينج ةئامب ودرايلبلا

 ديمعلا نم فوخ ىف شيعي وهو .. قيطي ميهاربإ دعي ملو
 ةياصولا عفر بلطي نأ ىف ركف امدنع ىتخ .. هللا راج ىمهف
 ..ىمهف لكنوأ نم افوخ عطتسي مل .. اهمأ ةياصو .. هتجوز نع
 بلسي ناك امك دوعي نأ رطضم هنإ .. رجاه نم برهي أدبو
 ىكبتو .. وكشت رجاه تأدبو .. زيجاوعلا ءاسنلاو تانبلا لاومأ
 . اهمأل

 . تحجن ةطخلا نإ

 . ابيرق رجاه اهتنيا اهيلإ دوعتس
 اهتنبا ةلكشم ىه اههجاوت تأدب ىتلا ةديدجلا ةلكشملا نكلو

 , نيعسال
 نم الو فوخلا نم ررحتت نأ عيطتست ال نيمساي

 .فرقلا

| 
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 دادزتو .. اهنع اداعتبا دادزت ىهو ةجيدخ اهتقيدص عم كيتوبلا أ

 ىف ىدبت رارسأ .. نيمساي اهشيعت ةديعب ةديدج ةايح رارسأ أ
 ودبت ءاكذ ةضمو ىفو اهينيع ىف قربت تحبصأ ةبيرغ ةعل |

 .. رمت مايألاو
 .. بنيز اهمال ةبسنلاب ةلكشم رجاه دعت ملو

 .. سبوب اهجوز نم اهقلطتس اهنأ ةقثاو تحبصأ |[ ]
 .. نيمساي اهتنبا ةلكشم تحبصأ ةلكشملا نكلو

 تحتتفا ذنم اهنأ .. اهمأل ةبسنلاب ازغل تحبصأ نيمساي نإ “<

 اهنأك ةمهم ارارسأ اهتمص ءارو نأ سحت اهمأو .. اتمص

 لمعيل اهئاكذ لك ىلإ ةجاح ىف تحبصأ اهناك اهنيبج ىلع
 نيمسايو .. اهشيعت ىتلا ةديدجلا ةايحلا لخاد اهموي لوط
 عفترت نأ ىلإ ةجاح ىف ادبأ نكت مل اهنكلو ةيبغ ادبأ نكت مل
 لك راتخت اهناك تحبصأ اهمأ نأ .. ثبخلا دودح ىلإ اهئاكذب
 . اهعم ملكتت امدنع ىتح اهقطنت نأ لبق ةملك

 مك بئيز ىردت الو .. احابرأ ققحي «كيتوبلا» نأ كش الو
 اهنم بلطت دعت مل اهتنبا نأ هتردقق ام لك حابرأ نم ققحي
 اهسفن نع ةلوئسملا ىه نيمساي تحبصأ .. ميلم الو ..اثيش
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 عفترت نأ تعاطتساو .. اهتيب نعو اهجوز نعو اهيدلو نعو
 نأ بنيز تركف دقو .. ءاخرلا ىوتسم ىلإ ةيلوئسملا هذهب
 ىه .. لاملا سأر ةبحاص ىهف حابرالا هذه ىلع اهتنبا بساحت
 نكلو +. «كيتوبلاه سيسات دنع نيمساي بيصن تغلف قتلا
 رعشت نأ ديرت اهنإ .. اهتنبال ءىش لك كرتت نأ تلضف.بنيز
 دمتعت ةيصخش .. اهيلإ جاتحت ال اهتاذب ةمئاق ةيصخشك اهب
 ىفو ةجيدخ اهتقيدص ىلع ةدمتعم شيعت اهنأ ىلو اهسفن ىلع
 دمتعت اهنأ .. اهسفن نيبو اهنيب بنيز تمستباو .. اهتيامح
 تراتخا اهتنبا نكلو .. لجر امئاد .. لجر ىلع اهسفن ةيامحل
 . ةأرما ىلع دمتعت نأ

 نم نحبصأ كيتوبلا نئابز مهأ نأ .. بجعتت بنيز تأدبو
 ةخيشلا .. لوزتبلا تاديس مهأو ىنغأ نم .. لورتبلا تاديس
 ىتلا نسلا ىف نهلكو نهنم تاريثك .. ةنالع ةريمألاو .. ةنالف
 دعت ملو .. تازوجعلا بلاطم ىلإ بابشلا بلاطم ىدعتت
 لحم ىف ددجلا نهنئابز لابقتساب نايفتكت ةجيدخو نيمساي
 نيمساي نإ .. لحملا جراخ نهل نيتقيدص اتحبصأ لب ءايزألا
 وأ نوتليه قدنف ىف نهنم ةدحاولا حانج ىف ةليل لك رهست

 اعون نهعم وعدتو لورتبلا ءاسن اهيلإ وعدت اهتيب ىف ةبخاص
 . ءاسن ىف ءاسن نهلك .. ءاسنلا نم افورعم

 نع لاقي اريثك امالك ةيدان اهتقيدص نم عمست بنيز تادبو
 .. لورتبلا ءاسنب نيتنثالا ةقالع مث ةجيدخب اهتقالعو اهتنبا
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 | ةلفح ىرخأو ةليل لك نيب ميقت ةجيدخو .. نوتاريش قدنف

 امهنأ .. ةأرملاب ةأرملا ةعتمل تافرتحم اتحبصأ امهنأ امهنع لاقي
 ةعتملاب ناظفتحي امهئاقل ذنم اتشاع نأ دعب ءاسنلل ةعتملا نيعبي
 . امهدحو امهل

 - حس لشظلا
 عطتست مل اهنكلو .. مهي ال .. ةالابم الب اهيفتك بنيز تزهو
 اهنكلو لعفت امم اهتنبا ىلع فاخت ال اهنأ .. اليوط تكست

 . اهتلأسو .. سانلا مالك نم اهيلع فاخت
 حيحص اذه له - ا

 تلاقو ةشهد ىف اهيبجاح نيمساي تعفرو |
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 . احيحص اذه ناك ىل اهيف اذامو -
 : بضغ ىف مآلا تلاقو
 .. سانلا مالك اهيف -

 : ةالابم الب نيمساي تلاقو *
 .. ةأرما نم الدب الجر تقفار ول سانلا تكسي لشو -
 : اهتنبا هب برضت اهناك عفتري اهتوصو مألا تلاقو
 اذهف ةأرما ةقفارم امأ ىعيبط عضو لجرلا ةقفارم نإ -

 .. ةذاش ةأرما كنإ كنع لاقي نأ ديرأ ال .. ذوذشلاب هنومسي ام

 : اهتايح ىف ام زعأ نع عفادت اهنأك نيمساي تلاقو

 .. ناكيتخي ال كلذل ءىش امهنيب نوكي نأ ضورفملا سيل
 قيبطتب دحأ امهبلاطي الو .. سانلا مامأ روهظلا نافاخي الو
 ءىش وهف ءىش امهنيب ناك ول ىتحو:.. جاوزلاو عرشلا مكح.
 بيرغ ىنطب لخدي ال لقالا ىلع .. لجرلاو ةأرملا نيب امم فظنأ
 ةأرملاو ةأرملا نيب ام نأ .. عرشلا ىتح .. هتراذق هيف بكسيل

 .. لجرلاو ةأرملا نيب ام ربتعي امك انز ةميرج ربتعي ال
 تركذت امدنع اهسفن نيبو اهنيب نيمساي تمستباو
 .. ةديرف ةخيشلا اهتءاج دقل .. عيباسأ ةعضب ذنم اهل ثدح ام
 ةعاسلا نأ مغر اهتداعك ةناركس تناكو .. تيبلا ىلإ ةاجف
 .. نيمساي اهب تبحرو .. ءاسم ةعساتلا تزواج دق نكت مل
 اهتذخأف .. ديرت ام فرعت تناكو .. لورتبلا تاقيدص مركأ اهنأ

 داع ةأجفو .. شارفلا قوف اهتنضتحاو مونلا ةرجح ىلإ اروف
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 | .. ةأرماو ةأرما .. ىعيبطلا عضولا وه ةأرملا ةقفارم نإ -

 عافدلا تافاخس انايحأ هسفن ىف روثتو ميدقلا اشابلا نبا هسفن ربتعي لازي ال هنأ الإ هتهافت مغر زيزع اهجوز نأ .. اهجوز
 دعب اكع حتفي هناك مونلا ةرجح حتفو .. ةماركلاو فرشلا نع

 دسج ناضحأ ىف ادسج ىأرو .. اهنم قلطنت اتاوصأ عمس نأ |
 هناك زيزع اهجوز مستباو .. ةديرف ةخيشلا اهنكلو .. هتجوذ |
 تءاج ةخيشلا نإ اهدعب نيمساي هل تلاقو .. هءارو بابلا | قلغأو جرخ مث ةعرسب رذتعاو هتماركو هفرش ىلع نامطا |
 .. اهتالضع اهل كلدتو اهحيرت تناكف ةبعتم

 ردقملاب تضر اهناك مالستسا ىف اهتنبا ىلإ مالا ترظنو |[
 :يتلاقو |

 .. كتاقيدص نم ايادهلا نم اريثك نيقلتت كنأ تعمس -
 : ةحرف الب نيمساي تلاقو
 اريقغ-
 : باتع ىق مألا تلاقو
 . ايادهلا هذه نع ىنيربخت مل كنإ
 : دورب ىف نيمساي تلاقو
 .. كل لوقأ نأ نود ةيده هنأ | نيفرعت ىف هنيرت امم اريثك نأ دقتعأو .. ىنيلأست مل كنإل -
 . اهوجرت اهناك مستبت ىهو مالا تلاقو
 .. كيلإ لصو اذام ىنيثدح .. ءىش لك فرعأ ال ىنكلو -
 : طخس ىف نيمساي تلاق
 اهب لعفأ تنك اذام .. نييالملا ىلإ لصو دق ناك ول ىتح -
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 .. هيف ميقي نم لكل ائيش حيبي ال ىذلا لوفقملا متعملا دلبلا ىف
 ةموكحلا هيلع لخقنلت مىنت لك ...مرحم سم ىف «ىش,لك

 ساملا نم صف ةيده ىدنع نإ .. هبحاص ىلعو هيلع ىلوتستو
 هقلعأ وأ ىعبصأ ىف هعضأ نأ عيطتسأ له .. ناطاريق همجح

 ىقبت .. ىسفن هب عتمأو سانلا مامأ هب ودبأو ىردص نيلع

 .. كنم ىتح فاخأ تحبصأ .. كنع ىتح هيفخأ ىنإ .. ةبيصم

 .. اهيكرأ ىتلا نجاو سكلوفلا ةرايسلا نيفرعت له .. ىمأ نم
 كاليداك وأ سديسرم ةرايس نوكت :نأ نكمم ناكو .. ةيده اهنأ
 اهتيده نوكت نأ ةديرف ةخيشلا نم تبلط ىتلا انأ ىنكلو

 اذه عراوش ىف ىرجأ نأ نكمي ناك له .. ةريغص سكولف
 اوناك امير وأ نجسلا ىف نآلا تنك .. كاليداك ةرايسب دلبلا

 -. ىنولتق
 : اهتنبا ةروث نم ففخت نأ لواحت مالا تلاقو
 اصوصفق تسيل ةايخلاو .. نيهساي اي دحلا اذه ىلإ سيل -
 ىف ىشيعت الأ ىه ةايحلا .. كاليداك تارايسو ساملا نم
 .. دحأ ىلإ ةجاح ىف انسل هلل دمحلاو نحنو .. ةجاح

 : اطخس دشأ ىهو نيمساي تلاقو
 امح ىلإ امئاد ةجاح ىف تنأ -

 نميف ركفأ ال انأو فوخ ىف شيعن اننأ .. كيمحيل شيجلا
 نأ .. فوخلا نم برهلا .. برهلا ىف ركفأ ىنكلو ىنيمحي
 نوكي نآب ملحأ ىنأ .. انه حجنن نأ نكمي لهف .. حاجن ةايحلا
 انأو ىدوهي ليروكيش نإ .. ليروكيشك ريبك رجتم ىل
 تاقيدص عمجأ ال اذامل .. حجن امك حجنأ نأ عيطتساأ ..ةيدوهي

 طباض تجوزت دقو .
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 نم ربكأ امخف ارجتمو ةريبك ةكرش نهنييالمب ميقأو لورتبلا |

 هيمسأ ارجتم .. وينيتاجو ىوانديصو ليروكيش رجتم
 ليروكيش مايأ دوهيلا ناك .. ال اعبط .. عيطتسأ له ..نيمساي

 نكن مل ىل ىتحو .. ةايحلا هذه ريغ ةايح رصم ىف نوشيعي |
 .. دلبلا اذه ىف عونمم حاجنلا نأ .. ادوهي

 : ةشهد ىف نيمساي ىلإ رظنت ىهو مألا تلاقو
 انك فيك .. انئاكذب انحجن اننأ ىركذتو .. ءاكذ ةايحلا -

 تعطتسا كلذ مغرو نوكلمت ام لك مكنم ذخأو ةسارحلا كجوز ىلغو كيلع تضرف دقو .. نآلا نحن فيكو رهاظلا ىح مايأ
 .. ةجاتحم ريغ ىشيعتو كيتوبلا ىحتفتو ىرتشت نأ كئاكذب
 ..ىئاكذ ىوتسم ىف كنأ روصتأ نكأ مل .. كمأ لثم ةيكذ تنأ

 - فرق ىف اهتاملك قصبت اهناك نيمساي تلاقو
 بيجاعألا عنصي نأ كؤاكذ عاطتسال رخآ دلب ىف انك ول -

 رارمتسا ريغ كئاكذو ىئاكذب عنصأ ام انه نكلو .. حاجنب
 اننكلو رخآ كيتوب ميقن نأ ةجيدخو انأ تركف دقل .. ةايحلا
 ىكذلاو .. ءاكذلا بلقي انه فوخلا .. انفخ .. ةركفلا نع انلدع
 واذ لإ ب بونوو ةماكت لمعت فريم

 ىف ادبأ نكت مل نيمساي نأ .. دتشت اهتشهدو اهعمست اهمأو
 0 ا م
 اهركذت اهنأ ةيدوهيك ملكتتو .. ةيدوهيك ركفتو .. ةيدوهي اهنأ اهسفنل نلعت نآلا اهنأ .. ةيدوهي اهنأ ركذتت لبق نم نكت مل
 ىسني نأ ديري ال ناكو .. اهلثم ارئاث ناك دقل .. كازيا اهيخأب
 وهدا
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 .. رمت مايآلاو

 . سيراب ىلإ رقسلا ديرت نيمساي اهتنباب بنيز تثجوفو
 .. مالا ردص ىف ةخرص تقلطناو

 .. ىرخألا ىه ليئازسإ ىلإ رجاهت نأ اهتنبا تررق له
 .. نكمي ال ...ال
 ؟ يجيد (اةقيدض عم رفاشتَس اًهنإ

 . اهيدلو اهل كرتتس ىهو

 اهل لهسي نأ هللا راج ىمهف ديمعلا اهجوز نم ديرت ىهو
 . رفسلاب نذإ ىلع لوصحلا ةجيدخو ىه

 عم رفاست نأ ديرت اهتنبا نأب اهسفن عنقت نأ بنيز تلواحو
 تاقيدص نم كانه ناتوعدم امهو .. رفسلا ةعتمل طقف اهتقيدص

 . «كيتوبلا» ىف اهناعيبت ةيلاغ عئاضبب نادوعت دقو .. لورتبلا
 ىتح رفسلا نم اهتنبا مرحيف اهجوز طلست نأ عيطتست اهنإ

 ىرخأ ةقيرط ىلإ نيمساي تأجل امبر .. ال نكلو ... نثمطت
 نا .. اهحيرت نا :. ءودفلاب اهذخات نأ لضفالا:نم.. رفاستل
 اهنأ ىلإ نثمطت ىتح رفاست نأ عيطتست اهنأب اهعنقت
 . دوعتس

 .. سيراب ىلإ ةجيدخ عم نيمساي ترفاسو

 اهتنبا رفس دعب ةيساق ةشحو ىناعت بنيز تأدبو
 نم دعبأ اهتنبا اهيف حبصت ىتلا ىلوألا ةرملا اهنأ .. نيمساي
 اهسفن اهيف لزعت نيمساي تناك ىتلا تارتفلا ىف ىتح .. اهيدي
 اهدجت نأ عيطتست .. اهنم ةبيرق .. اهعم اهنأ سحت اهمأ تناك
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 تركذت امدنع ةنيكسم ةماستبا بنيز تمستباو .. اهديرت امدنع أ

 اهنع اديعب نيمساي اهتنبا ةلزع عجشت تناك اهسفن ىه اهنأ
 ظفتحت نيمساي نأ .. ىمهف اهجوز ىلع اهنم راغت تناك دقف
 هنأ .. اهجوز ناك ول ىتح لجر ىأ ىرغت ةثونأو بابشب
 مهتمهم نأ .. ءاليتسالا نووهي شيجلا طابضو .. شيج طباض
 . اهتنبا ىلع ىلوتسا ول ىتح .. ءاليتسالا

 ىفو .. ةشحولا شيعت تداعو اهتماستبا بتيز تعلتياو
 دوعت الآ نم فوخلا .. لوهجملا نم فوخلا اهيف ضيني ةشحو
 .. كازيا اهنبا ىفتخأ امك دبألا ىلإ ىفتختو رجاهت نأ .. اهتنبا
 اهسفن طيحت نأي فوخلاو ةشحولا ىلع بلغتت نأ لواحت ىهو
 حمالم لك ذخأ امهنم الك نأ .. ديرفو ىماس نيمساي ىدلوب
 .. دوهيلا حمالم لك .. نيتفشلاو نينذألاو فنألاو نينيعلا همأ
 ةرشاعلا ىف نآلا ىماس نأ .. ةيدوهي امهمأ نأ ناملعي له ىرت
 اعمس له .. ائيش امهمآ امهل تلاق له .. ةنماثلا ىف ديرفو
 .. ةريغص تناك امدنع رجاه تعمس امك ةسردملا ىف ائيش
 : نظتال

 .. اهيلإ ةشحولا بنيز نع اففخي مل نيمساي ىدلو نكلو
 برقأ نيمساي ناب امئاد سحت اهنإ .. رجاه اهتنبا ىتح الو

 امد لمحت رجاه نكلو اهنم اهلك نيمساي ناك .. رجاه نم اهيلإ |
 . اهنم تسيل طوطخ اهيف .. اهنع ابيرغ

 . اهمأ ىلإ تداعو سبوب اهجوز تكرت دق رجاه تناكو
 . هلمتحت دعت مل .. قالطلا ديرت اهنإ
 هنأ دح ىلإ حقو هنأ .. قلطي نأ ديري ال ميهاربإ وأ سبوبو
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 نأ ملعي هنأ مغر اهيف ميقي ىتلا ةقشلا كرتي نأ اضيأ ديري ال

 . بئيز هتامح مساب راجيإلا

 برهي ميهاربإ نكلو .. هللا راج ىمهف ديمعلا اهجوز لخدتو م
 ديريو .. قالطلا ديري ال هنأ .. هيلع بذكي هدجي امدنعو .. هنم
 نم قالطلا نمث ىكز لوألا اهجوز ذخأ امك نمثلا ذخأي نأ
 . رجاه وبأ راقفلا وذ تكوش ىناثلا اهجوز

 وهو .. ميهاربإل شرق ىأ عفد ىلع قفاوي ال ىمهف ديمعلاو
 تارباخملا لاجر نم ءاقدصأ هلو . ذوفنلا باحصأ نم طباض

 . ىبرحلا سيلوبلا طابضو
 .. ةمالس ميهاربإ ىلع ضبقو

 .. ىبرحلا نجسلا ىف عضوو

 ىقبيس هنأ فرعيل كرت هنكلو بيذعت ىأ هيلع عقي ملو
 وهو نجسلا دئاق هل لاقو .. رجاه هتجوز قلطي نأ ىلإ انيجس

 : هاوكش ىلإ عمتسي
 نابشلا قالخأ .. قالخألا ةيلوئسم لمحت ةروثلا نإ -

 ةمدقملا ريراقتلاو قالخأ الب كنأ كنع فورعم تنأو .. كلاثمآ

 رهطت» كتم دلبلا رهطن ىتح مادعالاب كيلع مكحلل ىفكت كنع
 ةنيكسملا تنبلا كنم رهطن نأ نآلا انيفكي نكلو .. ةريزجلا ىدان

 . اهتجوزتو كلئابح ىف تعقو ىتلا

 اوءاجو .. ىبرحلا نجسلا ىف هيلإ ىمهف ديمعلا ءاجو
 ةئرو ةهتالمس ميهازإلاعقؤو نيهسلا لدخاو كلا[ نوفاك
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 رق ناك ىكةةفشلا الإ موف ديمدعلا هبعتع مث > قالظلا |
 هنم ذخأ مث هتايجاح عمجي هكرتو .. بنيز مساب اهرجاتسا
 .. ارح هكرتو حاتفملا

 .. اهتمهم نم ةروثلا تهتناو

 ىمحتو اهسفن ىمحت نأ تعاطتسا اهنأل ةديعس بنيزو
 عضت اهنأل ةديعس .. ةمالس ميهاربإ ةلافس رطخ نم اهتنبا |

 .. اهيمحي نأ عيطتسي ىذلا ىوقلا لجرلا اهبناجب
 نع ةلزع رثكأو ءاوطنإ رثكأ قالطلا دعب تحبصأ رجاهو |
 .. ىدانلا ىلإ بهذت دعت مل .. اضيأ اهئاقدصأ نعو لب .. اهمأ |
 ةمدصلاب اساسحا ىناعت تناك .. ةميدقلا ةلشلاب طلتخت الو |

 هذه ةيلوئسم اهمأ لمحت اهنأك ىدبت انايحأ تناكو .. لشفلاو
 اهسفن تعقوأ اهنأ اميرو .. ىردي نم .. لشقلا اذهو ةمدصلا |
 .. ةيدوهيلا اهمأ .. اهمأ نم ررحتت نأ درجمل ةمالس ميهاربإ ىف |

 ةيدوهي تناك اهمأ نأ فرعت اهلك سانلا نأب اهساسحإ نإ
 .. اهمأ نم ماقتنالا انايحأو .. اهمأ نم برهلا ىلإ اهعفدي
 امئاد تناكو .. فيرش اهيخأ تيب ىف الإ حيرتست نكت ملو
 ىلإ برهت .. اهمأ نع اديعب اهيبأ ىلإ برهت اهنأكو .. كانه
 .. اهتايح نم فيظنلا بناجلا

 . اضيأ ةدحولا ىناعت بنيزو

 .. سيراب ىف نيمساي اهتنبا

 .. اهنم ةبراه رجاه اهتنباو

 » 1ا/ه » ىدحو انه ىنوكرتت الا



 دخالا .. عوبسألا ىف نيموي الإ هارت ال ىمهنف اهجوزو
 .. ةيعرشلا هتجوز ىلوالا هتجوز عم مايألا ةيقبو .. ءاعبرألاو
 . هدالوأو ةلماكلا هتجوز

 ةاناعم اهب دادزتف امهمآب امئاد اهناركذي ديرفو ىماسو *
 .. فوخلاو ةشحولا

 دقو ارهش بيفتس اهنا تلاق دقل .. نيمساي دوعت ىتم
 ىناعت امم رثكأ فوخلا ىناعت بنيز تحبصأو .. رهشلا ىضم
 ىه تداع اريخأ اهنكلو .. اهتنبا دوغت الأ فوخلا .. ةشحولا
 عئاضبو .. غيمجلل ةيلاغ اياده لمحت ىهو تداع .. ةجيدخو
 ىف هللا راج ىمهف ديمعلا ناكو .. كيتوبلا ىف اهعييبتل ةردان
 . هتمدخ ىف كزمجلا لاجرو ناطملا ىق اهزاظتتا

 اهناك .. اهيلع ودبي ديدج ءىشو نيمساي تداع دقو
 بنيز اهمأو .. ىوقأ تحبصأ اهنأك .. ةديدج ةيصخش تبستكا
 نيمساي نكلو .. ارس لمحت اهتنبا نأك سحتو اهيف قلمحت
 سيراب ءايزأو سيراب نع اهثيدح لك نأ .. رارسأ نع حصفت ال
 .. سيراب ىهالمو

 رس كش ال هنأ .. اهرس نع فشكتل اهرجت نأ لواحت اهمأو
 : اهلآست تناكو .. اهلصأب قلعتي

 اهنأ تعمس .. نيهوك ديرف ةجوز ليشارب تيقتلا له -
 .. سيراب ىف ميقت

 .. ةالابم الب نيمساي درتو
6 

 ىدحو انه ىنوكرتت الا# 18

 : لأست مألا دوعتو

 ىف انراج ناك ىذلا موحان ناميلك لحم نع تلأس له -
 .. سيراب ىق اريبك اضرعم هل نأ لاقي .. نهاظلا

 : فافختساب نيمساي درتو
 عراوشلا فوطن ةجيدخو انأ مويلا لاوط انك دقل امام اي -

 فرعن نأ انمهي نكي مل .. تايبرعلا انتاقيدص عم ءاسملا ىفو
 . دحأ نع ثحبن وأ ادحأ

 ناكو دوهيلا نع ثيدخلا نع اهتنبا رجت نأ بنيز تلشفو
 نيمساي نأ ةدكأتم اهنكلو .. ىدوهي الو اهلك سيراب ىف سيل
 ارض اهطيقك

6.6 

 رمت مايألاو
 ةرم جاوزلا تررق دق رجاه اهتتنبا نأب بنيز تئجوفو

 هراتخا دقو فيرش اهوخا اهل هراتخا دق جوزلا ناكو .. ىرخأ
 ذخات نأ نود رجاه تقفاوو اهريشتسي نأ نود فيرش
 .. مهي ال .. اهمأ تسيل اهناك .. ةدوجوم تسيل اهناك .. اهيأر
 مهملا .. رجاه اهتنبا ةيصخش .. ةبعتملا ةيصخشلا هذه لمتحتل |
 ةيجراخلا ةرازو ىف راشتسم هنأ .. لماك باش جوزلا نأ |

 .. ايقيرفاب ىلام ةمصاع .. ىكاماب ىف رصم ةرافسب لمعيو |
 .. رجاهب ىقتلا امدنع ةزاجأ ىف ناكو فيرشل قيدص هوبأو |
 ةباجعا ناك اميرو.:: باجعا درهم انتل . بحة صق ثذعتاملو:

 لك ىسنت . ىسنتل جوزتت اهنكلو .. هب اهباجعا نم رثكأ اهب |
 ىلإو رصم نع اديعب اهرفس نأ تليختو .. اهسفن ىتح ءىش
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 . اهيسني نأ نكمي ايقيرفأ تاباغ
 ضفرت نأ اهقح نم سيل .. جاوزلا ىلع بنيز تقفاوو

 ديحولا ءىشلاو .. عيطتست ال ىهف اهقح نم ناك ول ىتحو
 ىف .. ريبك لفح ىق فافزلا ماقي نأ وه هيلع تممص ىذلأ
 مهاست نأ ةدعتسم ىهو .. سانلا لك هيلإ ىعديو .. نوتليهلا
 ناب اهوعنقي نأ اولواحو .. سيرعلا لهأ دارأ ول فيلاكتلا ىف
 ناكم ىلإ هسورعب رفاسي نأ بجي هنأل لجع ىلع سيرعلا
 نأ اولواحو .. تاوعدلا هيجوتو دادعتسالل تقو ال ..هلمع
 تالفحلا ماقت ال ةداعلا ىفو رجاهل ىناثلا جاوزلا هنأب اهوعنقي
 ممصت ىتح رجاه ىلع تحلأو .. تممص اهنكلو .. تاقلطملا

 . اهعم

 اذهب اهنأ اهيلإ ليخ هنأل لفحلا ةماقإ ىلع بنيز تممص دقو
 نم اهررحت نأ عيطتست .. اهتنبا ةدقع لحت نأ عيطتست لفحلا
 هلك عمتجملا نأب اهرعشت نأ ديرت .. هب سحت ىذلا صقنلا
 ةيدوهي اهمأ نأ مغر اهب نوفرشتي مهلك سانلاو اهب حرفي
 . لوألا اهجاوز ىف تمدص اهنأ مغرو

 .. نوتليهلا قدنف ىف ريبكلا لفحلا ميقاو
 ءاقدصأ .. مهئاقدضا لك اهيبأ نم رجاه ةوخأ اعدو

 لك سيرعلا اعدو .. ةروثلا لبق ام تالئاع .. ةميدقلا تالئاعلا
 هوبأ اعدو .. ةيجراخلا ةرازو ىف هثالمزو هئاسؤرو هئاقدصأ
 ىدان ءاقدصأو تاقيدص وعدت نأ رجاه تدمعتو .. تارشعلا

 اهنأب مهمامأ ىهابتتل رخآ اثيش اوحبصأو اوربك دقو ةريزجلا
 نيمسايو .. ةايحلا ىلإ تداعو ةمالس ميهاربإب اهتبكن تدعت

 راو ةيدان |

 ناك .. رصم ىف تادوجوملا لورتبلا ءاسن نم اهتاقيشع تعد
 ةنالف ةخيشلا تاوعدملا نيب نم نوكت نأ ةلئاعلل افرشم ائيش
 .. كيتوبلا نئابز نم تاريثك تعدو .. ةنالف ةريمألا وأ

 . نيوعدملاو تاوعدملا ةحئال اهل عضت ةجيدخ اهتقيدصو

 نم دحأ ةوعد نع رذتعأ هللاراج ىمهف ديمعلا نكلو
 | ..هنلعي ال هنأ الإ بنيزب هجاوز ركني ال هنأ مغر هنأ .. نييمسرلا
 نم ةثالث ةوعدب ىفتكاو .. اهتنبا حرف ىلإ وعدي نأ عيطتسي الف
 .. ىفرعلا جاوزلا رس .. هرس نوفرعي نيذلا هئاقدصأ

 ىوس تاقيدص اهل سيل نأ تئجوف دقل .. ىفو
 سانلا ركذت ال ىتح ةراس وعدت نأ ديرت الو

 راقفلا وذ اهجوز تام ذنم اهنأ .. ةيدان ىفكت .. ةيدوهي آهتأب
 ..هيلإ جاتحت نم الإ فرعت نكت مل .. اهسفنب اهسفن لغشت ىهو
 رت نم وأ .. ىعارزلا سدنهملا .. كتبلا ريدم .. ىماحملا

 وعدت نأ عيطتست نكت مل اعبطو .. هيلإ جاتحت نم تعدو
 .. مهتدارا نم اهلثمي ىتلا اهتايركذ

 نيوعدملا نم ةئاملا ىف نيعست نأ .. اديعب لفحلا ىف تسلجو

 عفدت نأ تلبق دقل .. ةديعس ىهو .. اهنوفقرعي الو مهفرعت ال
 نع اهل رذتعت ىتح وأ .. اهتنبا دعست ىتح لفحلا اذه لك تاقفن
 اهارت .. ةديعس اهتنبا ىرت ىهو .. اهل اهتببس ىتلا ةدقعلا

 لامجب ةيهابتم .. سأرلا ةعوفرم .. ةشوكلا ىف ةسلاج
 . اهتيصخش لك تدرتسا اهناك .. سورعلا

 لفحل ىلاتلا مويلا ىف اهجوز عم ترفاس رجاه نكلو
 .. فاقزلا
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 تفاخ امك رجاه ترفاس امدنع تفاخ اذامل بتيز ىردت الو
 بيس ىأ كانه سيل دوعت الأ تفاخ .. نيمساي ترفاس امدنع
 ادب نكت مل رجا نأ .. ليئارسإ ىلإ ةرجهلا ىلإ رجاه وعدي
 .. سكعلا سحت لب .. ةيدوهي تناك اهنأ سحت الو ةيدوهتي
 تناك امأ اهل نأ نم اهسفن ءىريت ىهو شيعت اهنأ سحت
 ىلإ نئمطت نأ عيطتست ال .. ةفئاخ بنيزف كلذ مغرو .. ةيدوهي
 تاجوزلا لك رفاست امك اهجوز ةبحص درجمل ترفاس اهتنبا نأ
 تناك امير .. ىسامولبدلا كلسلا لاجر تاجوز اصوصخو
 نئمطي ال رفاسي امدنع ىدوهيلاف ةيدوهي ةدقعب ةباصم بنيز
 .. دوعيس هنأ ىلإ هسفن وه

 نكت مل .. رجاهل ةشحولا ةعولب سحت تأدب بنيذ نأ مث
 .. مالا ةفطاع .. دحلا اذه ىلإ رجاهب ايفطاع ةطبترم اهنأ دقتعت
 اهدقع لكو اهلكاشم لك مغر اهيناجب اهانمتت تأدب اهنأ
 .. اهتايح اهيلع المت تناك دقعلاو لكاشملا هذه نأ .. ةيسفنلا
 . اهيلق ألمتو اهلقع المتو اهتقو المت

 اهساسحا نم لعشي أدب رجاهل ةشحولاب ساسحالا اذهو
 نيمساي نكلو .. نيمساي اهتنبا الإ اهبناجب دعي مل .. ةدحولاب
 اهتاقيشعلو :كيتوبلل» اهلك اهمايأ ىطعتو اهنع ةديعب شيعت
 .. اهارت نأ نود ناعوبسأو عوبسأ رمي دقو .. لورتبلا ءاسن
 ..اذكه ىنيكرتت ال .. ىتنبا اي .. نوفيلتلا ىف اهب لصتتل بعتتو
 ىلاعت لقالا ىلع .. كيلإ اهيف جاتحا نس ىلإ تلصو ىنإ
 ىعمستو كرابخأ عمسأو .. كيلع نئمطأو ىلع ىنثمطتل
 نيتات .. ةاعلا عامتجال عوبسألا ىف اموي ددحتل .. ىرابخأ
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 .. ديرقو ىماسو كجوز كب زيزعو تنأ .. ءادغلا لوانتل ىلإ

 ىنمتت بنيز تناك دق .. عوبسأ لك نم ةعمجلا موي نكيل |
 دحألا ىموي ادع ام موي ىأو موي لك اهتنبا ىرت نأ
 امهيف صرحتو هللا راج ىمهف اهجوز اموي امهنأ .. ءاعبرألاو
 هنع اهلغشي الو اهلك هيطعتو هلك هذخأتل هدحو هل نوكت نأ
 .. اهدالوأ ىتح

 بسحف ةمحرلا سيل .. ال .. اهمأب ةمحر نيمساي تقفاوو
 دعبت ةايحلا نكلو موي لك: ىف اهارت نأ بحتو اهيحت اضيأ اهنآ
 تحجن اهنأ .. اهسفن نيبو اهنيب نيمساي تمستباو .. اهنع اهب
 .. اهنع اديعب اهذخأ حاجنلا ناك نإو .. اهمأ تحجن امك

 قلو د ىظانلا ءاذعلل عويس لع نم ةعمجلا موي ددككَو
 ىلإ هرقتحت ىهف زيزع اهجوز اهعم بحصت نكت مل نيمساي
 تناك اهتكلو .. ىلئاع عضو ىأ ىف هعضت نأ ديرت ال دح

 تحيصأا ةجيدخ نآك'ةجيدخ اهتقيدص امئاد اهغَه بحضت
 .. اهمأ عم ىهو ىتح اهنع ىنغتست نأ عيطتست ال اهتم ةعطق

 طئاحك اهب سحت اهنإ .. ةجيدخ تأر املك نجت نأ داكت مالاو

 نيب اهينيع لقنت ىهو سحت .. اهتنبا نيبو اهنيب لصفي
 هلك ملاع .. فيخم بيرغ ملاع ىلإ علطتت اهناك نيتنثألا

 ىلع بنيز ىلإ برقتلا ىق اريبك ادهج لذبت ةجيدخو .. رارسأ
 نأ سحت اهنكلو .. اهعم اهيضقت ىتلا ةرتفلا لالخ لقألا

 نيمساي كرتت نأ عيطتست ال هسفن تقولا ىفو اهقيطت ال بنيز |
 .اهمأل |

 .. ةديدج ةمدص بتيز تمدص نأ ىلإ >>
 مدس
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 ةجيدخ عم .. ىرخأ ةرم سيراب ىلإ رفسلا ديرت نيمساي نإ
 .. اهيدلو اهعم بحصت نأ ديرت ةرملا هذه ىف اهنكلو .. اضيأ

 : اهتنبا هجو ىف بنيز تخرصو
 .. ماع نم ليلق ذنم كانه تنك كنإ -

 ءوده ىف نيمساي تلاقو

 .. موي لك كانه ىلإ رقاسأ نأ ىنمتا ىنإ -
 خرصت مألا تداعو
 .: ىنَع نيفخت اذام .. سيراب ىف كل ادام .. اذاني -
 : ةالابم الب نيمساي تلاقو
 نأ .. رفسلا درجمل رقاست ايتدلا لك ىق.سانلا نأ امام اي-

 ناخ ىلإ باهذلاك حبصأ ندنل وأ امور وأ سيراب ىلإ رقسلا
 هيف سانلا مرحي ملاعلا ىق دلب كاته سيل .. مرهلا وأ ىليلخلا
 الإ رفاسي نأ ناستإلا ىلع عونمم ... كبلا اذه الإ رفسلا نم
 .. تيبلا ىف انعم شيجلا هلل دمحلاو .. ىرصلا شيجلا ةقفاومب
 .. ىمأ اي كيفو ىمهف ىمع ىق ةكربلاو

 مهت اهنأك تلاقو اهينيعب اهقتخت اهناك اهيلإ رظنت مالاو

 .. كعم كيدلو نيديرت اذاملو -
 : أدهت اهلعل اهل مستبت ىهو نيمساي تلاقو

 ملاعلاب عتمتلا نم امهمرحا نأ مارح .. رفسلاب امهعتمأل -
 نأ ركفأ ىنأ .. كلذ نم رثكأو .. اهمعتما نأ عيطتسا تمدام
 ىتبن نأ بجيو ىادلوو كادلو امهنأ .. كانه سرادمب امهقحلا
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 .. ءىش لك امهل مدقأ نأ عيطتسا ةينغ انأو .. ليقتسملا امهل |

 : ءودهلا لواحت ىهو تلاقو اهباصعأ ىلع مألا تطغضو

 .: ءىش لك ىل ىلوق . نيمساي -

 : ةشهدلا ىعدت ىهو نيمساي تلاقو
 ؟ نيدصقت ءىش ىأ -

 : لسوتت اهناك مالا تلاقو
 .. ارس ىنع نيفخت كنأ -

 : اهمأ ىنيغب ىقتلت الأ لواحت ىهو نيمساي تلاقو

 طقف ىنأ .. ءئش لك نيقرعت كنأ .. هيفخأ رس كانه سيل -

 ىف انأ الو ىقرعتل ةجاح ىف تسل كنآل ترخدا مك كل كوقأ ال
 .. كل لوقأ نآل ةجاح

 : رارصا ىف مآلا تلاقو

 .. هيردأ ال اتيش نيونت كنأ .. رخآ رس كانف .. ال -

 كازيا كاخأ نأ .. ىدوعت الو ىرقاست نأ فاخأ ىنأ ةحارصبو

 ىل ىلوق .. رفاسي نأ لبق ىل لاق دوعب الإ ررق امدنع
 : ةكحاض تلاقو اهتلبقو اهمأ نم نيمساي تبرتقاو

 امئاد ةنئمطم ىثأ ءئش مهاف دعا مل مآ تدع ءاوس -
 ثدرأ املك رفاسا نأ عيطتسا تمدام دوعأ ال اذامل مث .. كيلع

 .. سيراب ىلإ ةقباسلا انتلحر ىف انبسك مك نيملعت ال كنأ

 ديدهت ىف مألا تلاقو
 نم ؛لعنهي نأ ىمهف نم بلطأ نأ عيطتسا ىنأ نيملعت تنأ -

 - دس
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 : ءاكيلاب مهت اهنأكو نيمساي تلاقو
 .. ىمأ تنأ .. هنم ىبلطت نل كنكلو -
 نأ عيطتست ال .. رقسلا نم اهتنبا عنمت نأ مألا لواحت ملو

 اهتأكف ةايحلا وه حاجنلا نأي نمؤت اهنأ .. اهحاجن نم اهمرحتو
 . ةايحلا نم اهتنبا مرحتس

 .. ةجيدخو .. اهادلاو اهعمو نيمساي ترفاسو
 اهلك تحبصأ دقو قوخلاو ةشحولا ىناعت بنيز تشاعو

 اهنع هيفخت ىذلا رسلا الإ اهتدحو لغشي ال .. اهدحو
 .. ارس ىفخت اهنأ ةدكأتم اهنأ .. نيمساي

 .. اهحيري نأ نكمي ءىش هيف سيل .. اباطخ اهنم تقلتو
 ناث باطخ اهلصي نأ ليقو .. اهيذعي نأ نكمي ءىش الو
 .. 5/ برح تقلطنا

 . ءاكبلا اذه لك اذامل ىردت الو اهعومد فقوت نأ عيطتست ال .. ءاكب اهمايأ لككو اهموي لوط .. ىكبت تطقسو

2 
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 تناك ىذلاو نيمساي هنيفخت ىذلا رسلا ناك ا
 ةرجهلا العف تررق اهنأ وه اهساسحاب هارت اهمأ

 ناو دلبلا اذهب تقاض اهنأ وه ديحولا اهعفاد ناك . ليئادتإ | ىلإ ةدوعلا ىأ .. ةدوعلاب اهناميإ وأ ىدوهيلا اهلصاب اهساسحإ | ىه ةرجهلا ىلا اهعفاد نكي مل .. رصم نم ل
 حتفو ةمخض احابرأ اهل ققح دقق لورتبلا ءاسن عم قشعلا | ةراجت ىفو ٠ كيتوبلا ٠ ىف ةجيدخ اهتقيدص عم اهحاجن
 ىف شيعت انه اهنإ .. ليحتسم .. رصم ىف حومطلا اذه ققحت نأ عيطتست فيك .. ملاعلا لاومأ لك كرحت ىتلا طويخلا لكب نوكسمي نيذلا دوهيلا ةرقابع ىوتسم ىلإ لصت ىتح رثكأو رشكأ ىلإ لوصولا ىف حومطلل ةعساو تالاجم اهمامأ
 .. رخآ دلب ىلإ اهلامسأر لمحتو دلبلا اذه كرتت نأ وه ديحولا لمالا .. نكمي ال , ال .. اهنم ذخؤي ال ىتح كنب ىف هعضت نأ فاخت .. رسلا ىف هيفخت هبسكت شرق لكو .. ملحت اهنأ درجلل .. اهب مهتتو دحأ اهفشكي نأ فاخت اهمالحأ ىتح .. رسلا ىف متي هشي'- ءىش لكو .. رشكأ فوخ ىف شيعت ىدوهيلا اهلصا ةدقعب سحت اهنأل ىهو فوخ ىف نوشيعي سانلا < فوخ

 » امله » ندعو اذه ينوكرتتالا



 ةيدوهي تناك اذإ الإ
 باراكككاولب يآ :دوهت هناك امك دقكلو, ةلطيسمبب اذل

 ىسنرف نولوقي ال مهنإ .. ةيسنرف ةيدوهي حبصتو .. سيراب
 ىدوهيلا .. ىسنرف ىدوهي نولوقيو اهنوسكعي مهنكلو ىدوهي
 اسنرف ىف ىدوهيلا عمتجملا نأ فرعت ىهو ... لصألا وه
 .. ةرطيس هلو ذوفن هلو ىوق عمتجم

 نيدفاولا دوهيلا لبقتست ةيدوهي ةيعمج سيراب ىفو

 .. ةيسنرفلا ةيسنجلا ىلع لصحت نأ ىلإ سيراب ىف ةماقإلا
 نأ عيطتست اهنإف ةيسنرفلا ةيسنجلا ىلع لصحت مل اذإ ىتحو
 زاوجب سيراب ىف شيعتو ةيليئارسإلا ةيسنجلا ىلع لصحت
 .. ىليئارسإ رفس

 ةمدقمك ةأرملا تاجايتحا عيبل تالحم سيراب ىف حتفتو
 ءاسن اهتاقيشع كانه اهلوح عمجتو ةريبك عيراشمل
 نشكو ازاهينا رذكا نحيمعي سراي ىف قهنا .... لورتسلا

 .. نهلوقعي بعللا ىف لهسأ نحبصيو .. امرك رشكأو .. ةيرح
 ةكرشلا ميقتو تارالودلا نييالم نهنم عمجت نأ عيطتست اهنإ

 ليروكيش دجم ىلإ لوصولاب اهلايخ قيقحت ديعت ىتلا ةريبكلا
 .. نامز مايأ

 عمجت نأ تعاطتسا ةرم لوأل سيراب ىلإ رفاست نأ لبقو
 تاساركو بتك ىتح ةيدوهي اهنأ تبت ىتلا ةميدقلا قاروألا لك
 .. كلذ نم رثكآو .. اهيف ةبلاط تناك ىتلا ةيدوهيلا ةسردملا
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 رخآ دلب ىأ ىف قح ىأ اهل نوكي نأ عيطتست ال اهنإ .. نكلو
 | ىأ ىق مهسفنأ نودجي .. دوهيلا نإ.

 | اهل نورفويسو .. مهتاجايتحا رفوتو اهتيامح ىف اوشيعيل

| 0 5 
 ميقي لازي ال ىذلا دوهيلا ماخاح رسلا ىف لياقت نأ تعاطتسا |
 ةيدوهي اهنأ اهب دكؤي ةقرو اهئاطعإب هعنقت نأو ةرهاقلا ىف |
 .. ةيدوهيو ىدوهي ةنبأ |

 قفاوت نل اهمأ نأ ةدكأتم اهنإ .. ائيش ملعت ال اهمأو اذه لك
 هللا راج ىمهف ديمعلا اهجوزو .. تكست نلو .. اهترجه ىلع
 ىلع اهدعاسي نأ نكمي ال هنكلو رفسلا ىلع اهدعاسي دق
 .. اهيلع ضبقي ةيدوهي تداع اهتأ فزع اذإو .. ةرجهلا

 نكت ملو .. ةجيدخ اهتقيدص ىه ءىش لك فرعت تناك ىتلا
 ا

 اهنأ ىلع اهلك ةيلمعلا ىلإ رظنت اهنإ .. اديأ .٠ دلب ىلإ دلب نمو
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 ىه ةرينويلم نوكتس .. ةديدج قوس حتف .. ةيراجت ةيلمع
 ىف ةقشو .. سيراب ىف ةكرش اهل نوكيسو .. اهتقيدصو

 نسحت نكت مل .. اينولوب ةباغ ىف رصق اميزو .. هيؤيلزناشلا
 .. ىه ىه ىقبتسو .. ىه ىه اهنإ .. نيمساي ىف ريغتي ءىشب
 ىتحو ترجاه ول ىتح .. ديرقو ىماس مأو ةملسم ةيرصم

 طقف اهنإ .. اهيف ريغتي ءىش ال .. ةيدوهي اهسفن نم تلعج ىل
 .. ةراطش .. لمعلا تابلطتم

 نأ تايبرعلا امهتاقيدص نم نيمسايو ةجيدخ تبلطو
 تاقفن ناعفدت اتناك .. رالودلاب .. سيراب ىلإ امهلاومأ نلوحي
 .. اسنرق ىلإ غلبملا ليوحت ريظن رصم ىف تاقيدصلا ةماقإ

 ةجيدخ عفدت مك نهمهي نكي مل لورتبلا تاقيدص نكلو

 ىلع فقوتي ءىش لك .. سيراب ىف امهل نعفدي مكو نيمسايو
 . نيمسايو .. ةجيدخ ةراطش

 نيمساي تناك .. ىلوألا ةرملا ىف سيراب ىلإ اتلصو امدنعو
 اهنأ ىلع اهولبقتساو .. ةيدوهيلا ةيعمجلا ىلإ اهدحو بهذت
 دعوم نيحي امدنع اهنإ .. اهلصأ ىلإ دوعتو اهتبوت نلعت تءاج
 وأ «روذنلا لك» ةالص ىلصت نأ عيطتست نارفغلا ديع مايأ
 اهدوعو لك نم اهيقعت ىتلا ةالصلا ىهو «هيردن لوك»
 .. مالسإلا نم اهيفعتو .. ةقباسلا اهتاطابتراو اهتامازتلاو

 .. زيزعلا اهجوز نم ىتح اهيفعتو .. رصم نم اهيفعتو
 ىف اهنع الوئسم حبصأ ىذلا لييروك ايليا اهل لاقو

 : ةيعمجلا
 .. ليئارسإ ىلإ نيدوعت ال اذامل .. انه ةماقإلا نيديرت اذامل -
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 : اهثبخ لكب نيعتست ىهو تلاقو
 .. رثكأ ليئارسإب سحأ نأ انه عيطتسا ىنإ -
 : ةشهد ىف ايليا لاقو
 1 فيج -

 : اهئاكذب هيرغت ىهو نيمساي تلاقو
 انه همدختسا نأ عيطتسأ .. اريبك لام سأر كلمأ ىنإ -

 .. كانه ىلإ هحابرأ لسرأو |

 اهلأس نأ دعب لاقو ىدوهيلا حومطلاب لييروك انيع تعملو
 : هكلمت ىذلا لاما سأر ليصفت نع |

 . ةكرش ىف ىلخدت نأ بجي ةلاحلا هذه ىف -
 نا اهدعوو . ةكرشلا ىف لخدت نأ هتدعوو نيمساي هتقفاوو

 سيراب ىق لمعلا قحو ةماقإلا ىلع لوصحلا اهل نمضي
 .. فيراصم .. رالود فالآ ةسمخ هل تكرت نأ دعب هتكرتو |

 :. :فيراضم الي سراي ىف متي ىش الا|
 كايا .. كازيا اهقيقش نع لييروك تلاس دق تتاكو |(

 رصم ىف مهكرت دقل .. هيلإ لصت نأ عيطتست فيك . كفانا |
 ناك مهيلإ هلسرأ باطخ رخآو .. اماع رشع ةسمخ نم رثكأ ذنم
 اهنكلو .. كرويوين ىلإ رفاس هنإ هيف لاقو سيراب نم
 لوقي نأ عيطتسي نكي ملو ليئارسإ ىلإ بهذ دقل .. هقدصت ال |

 تاباطخلا لك حتفت رصم ىف تارباخملا نآو .. هباطخ ىف كلذ
 همساب باطخلا عقو هنإ لب .. جراخلا نم درت ىتلا اصوصخ
 .. دلاهبا, علشانك

 .. ةملك مهل لسري ملو اهموي نمو
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 .. ةملك هنع عمست ملو

 ىف مهو ليئارسإ ىف ىهو مهب لصتي نأ عيطتسي نكي ملو
 نأ عيطتستو .. سيراب ىف اهنإ .. ةرح نآلا اهنكلو .. رصم
 فيك نكلو .. ليئارسإ ىف هيلإ تبهذ ول ىتح اهيخاب لصتت*
 .. هدجت

 اهلدت نأ عيطتست ىتلا تاهجلاب لصتي ناب لييروك اهدعوو
 ىهو ءىش ىلع اهلدي نأ نود رهش رم دقو .. اهيخآ ىلع
 هناك حبصأ اهيخاي اهساسحإ نإ .. اريثك متهت نكت مل اهسفن
 .. ةولح ئركذ درجم .. ةلوفطلا قيدصب نياسحا

 اهل لقت مل اهنكلو .. ةجيدخل ءىش ,لك لوقت نيمساي تناكو
 نم نأ تدجو .. ةكرش ىف هعم لوخدلاب لييروك تدعو اهنإ
 ةيدوهي ةكرش اهنإ .. عوضوملا اذه نع ةجيدخ دعبت نأ لضفألا

 ىف ةالصلل بهذتو حابص لك اهسأر ىطغت نيمساي تناكو
 هذه ىف ةصلخم اهلخاد ىف نكت ملو .. ىدوهيلا سينكلا
 اسنرف دوهي عنقت نأ ديرت اهناك اهدمعتت تناك اهنكلو ةالصلا
 ددرت ىهو ناكحاضتت ةجيدخ عم تناكو .. مهلثم ةيدوهي اهنأب
 ةوهق بوك ةجيدخ اهل تمدقو .. ةيدوهيلا ةنايدلا ديلاقت اهمامأ
 : ةكحاض نيمساي تخرصو نبللاب

 اننأ ىتخأ اي نيملعت تناو .. محللا تلكأ دقل نكمي ال -
 .. نيللاو محللا نيب عمجن نأ عيطتسن ال

 العف مرحت ةيدوهيلا ةمعطالا ديلاقت نإ .. ناكحاضتت اتذخأو
 ىهطي ال مهدنع محللا نأ ىتح .. نبللاو محللا نيب عمجلا
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 ديلاقت اهنكلو .. ىتابنلا تيزلاب طقف امنإ دبزلاب الو نمسلاب
 رخست اهسفن نيمسايو .. نيظفاحملا ةالغ الإ اهب كسمتي ال
 .. كحضت نإ ديرت طقف امثإ .. اهنم

 اقرعتت نأ ةجيدخو ىه نيمساي تعاطتسا سيراب ىفو
 امهلدي لييروك ناكو اهرايتخا نادمعتت اتناك ةريثك تايصخشب
 ىق اهامدختست نأ نكمي تايصخش .. تايصخشلا هذه ىلع

 اتراتخا نأ دح ىلإ اتلصوو .. امهحومط ققحت ىتلا عيراشملا
 اربوألا عراش ىف هاتراتخا .. كيتوبلا هيف ناحتفتس ىذلا لحملا
 ءاسن لك نإ .. هيلإ ادوعت نأ ىلإ هيلع دقاعتلا اتلجأ امهنكلو
 .. نئايزلا نم فالآ .. لحملا اذه تانوبز نكيس برعلا

 نإ .. لورتبلا ءاسن نم تاقيشعلاب نايقتلت اتناك ءاسملا ىقو
 رثكأ انه نهو .. رصم ىف نهددع نم رثكأ سيراي ىف نهددع |

 درجمب تاروهبم تانونجملاك نشعي سيراب ىف نهنا .. اقالطنا
 نيمساي نيعتيو .. رثكأ نيري انه نهو .. ةيسنرقلا ةملكلا
 .. رثكأ نعفدي نهنكلو .. رثكأ ةجيدخو

 ىدعت سيراب كونب ىف ةجيدخو نيمساي ديصر نأل
 -: كتزق :نويلم فضلا

 .. رصم ىلإ نيمساي دوعت نأ بجي ناكو
 .. اهيدلو لجأ نم دوعت

 ىف اهلابقتسال ازهاج ءىش لك تكرت نأ دعب تداعو
 .. سيراب

 ريثت ال ىتح رصم ىف اهتماقإ ةدم ليطت نأ تدمعتو
 هنأ تررق نأ ىلإ .. اهمأ تاهبش اصوصخو اهلوح تاهبشلا

 " 191 8 ىدحو انه ىنوكرتت ال



 نأ تعاطتساو .. دوعت نل .. دبالا ىلإ رصم كوتتل تقولا ناح
 نم دلو ول ىتح ىدوهي ةيدوهيلا نبا نأ .. اهيدلو اهعم ذخات
 اهيدلول لوقتسو .. مارح نبا ربتعي ناك نإو ىدوهي ريغ بأ
 نيريغص نالازي ال امهنإ .. نايدوهي امهنأو ةيدوهي امهمأ َّنأ
 .. ةيدوهيلا ىلإ مالسإلا نم امهلاقتناب ءىش امهيف ريغتي :نلو
 . ملسم بأ ادلو .. مارح ادلو امهنأ عمتجملا ىسنيس كانهو

 لبق ةجيدخو نيمساي ترفاس نأ ةفدص درجم تناكو
 عمسي نم دقتعي امير .. ىردي نم نكلو .. عيباسأب 17 برح
 .. تيره كلذلو موقتس برحلا نأ ملعت تناك اهنأ اهتياكخ
 .. ةسوساج اهنأكو

 نأ دعب ىتح اهتدوع ىلإ نئمطت نأ عيطتست ال بئيز اهمأو
 .. دوعت نأ عيطتست تحبصأو برحلا تهتنا

 .. رظتنتو اهكوكش بذكت لازت ال اهنكلو
 .. تئجوف نأ ىلإ
 .. اهدحو ةجيدخ تداع دقلا
 ةفقاو ىهو ةجيدخ ىلإ نيتخراص نينيع بنيز تعفرو

 تالبقلا تارشع اهتلبق نأ دعب ةعساو ةماستيا مستبت اهمامأ
 ةخرص ىف بنيز تلاقو .. اهيلإ ةشحو ىف العف تناك اهناك
 ::ةحّوهيم

 .. نيمساي نيأ -
 : ىرشبلا فزت اهناك حرف ىف ةجيدخ تلاقو
 .. كانه لمعلا انأدب دقل -
 فحزت مالآو اهقورع لك ىف ىرست ةشعرب بنيز تسحأو
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 : اهيلع ىمغي نأ كشو ىلع اهنأك تلاقو اهلصافم ىلإ
 ؟ دالوألاو -

 :رتفت ال اهتحرفو ةجيدخ تلاقو
 .. سيرابب ةسردم ىف نيمساي امهتلخدا -
 : ارايهنا دادزت ىهو لسوت ىف بنيز تلاقو
 .. ليصفتلاب ءىش لك ىل ىكحا .. كمأ ةايحو -
 نأ الإ ءىش لك اهل تكح .. اهل ىكحت ةجيدخ تأدبو

 اهتنبا نأ ملعت تناك بنيز نكلو .. ةيدوهي تداع نيمساي
 اذإ الإ اسنرف ىف لمعلا قحو ةماقإلا ىلع لصحت نأ نكمي ال
 .. ةيدوهي تداع

 .. هيف اهدعاست نأ اهمأ وجرت رخآ بلطم اهل نيمسايو
 ناكم هل دعي مل .. لضاف زيزع اهجوز نم قالطلا ديرت اهنإ

 .. اهتايح ىف
 نل اهتنبا نأ اذه ىنعم .. اهردص ىلع بنيز سأر طقسو

 ىف نوكت ةرتف دعب اهلعلو .. كازيا رجاه امك ترجاه .. دوعت
 .. ليئارسإ

 دقل .. اهجوز نم صلختلا ىف اهتدعاسم عيطتست ال اهنكلو
 نأ درجم عيطتست ال ىهو نييارشلا بلصتب ةضيرم تطقس
 نأ عيطتست الو .. تعاض ىتلا اهتنباب اهركذي هنإ .. زيزع ىرت
 ىلع زيزع ربجيل لخدتي نأ هللا راج ىمهف اهجوز نم بلطت
 عفدت ىتلا بابسالاب هحراصت نأ عيطتست ال اهنأل قالطلا
 .. قالطلا بلط ىلإ اهتنبا

 نكت ملو .. نيمساي اهتقيشع قالط ةيلوئسم ةجيدخ تلوتو
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 نل نيمسايف .. عقاولاب فرتعي زيزع نإ .. ةبعص ةيلوئسم
 تحت لازي ال هنأل اهيلإ رفاسي نأ عيطتسي ال وهو دوعت
 لضفأ كانه .هيدلو: لبقتسمو ... رفسلا عيطتسي الو :ةسارحلا
 هينج فالآ ةسمخ هل عقدت نيمساي نإ مث .. انه امهلبقتسم نم
 هذخأ ىذلا غلبملا سفن .. قالطلا لباقم ىف هتايح ىف هدعاستل
 .. اهمآ قلطيل راقفلا ىذ كب تكوش نم اهوبأ

 .. نيمساي قالط متو
 .. رصمب اهطبري ام لك نم ةرح تحبصأ
 ةدقار ىهو اهتنبا قالط رابخأب بنيز اهمأ تعمسو

 نآلا اهلعل .. ةيبغلا هذه .. فرق ىف اهيتفش تولو .. ةضيرم
 نمو .. ليئارسإ ىف جوزتت نأ لمأت اهلعل .. رخآ جوز ىف لمأت

 تايدوهيلا نإ .. نيطسلف برع نم الجر تجوزت امير .. ىردي

 رشتنا ىتح برعلا لاجرلا ىلإ نهفعض نهنع فرع تايقرشلا
 تاعامجلاو ليئارسإ ةموكح تلخدتو مهنيبو نهنيب جاوزلا
 .. مارح دالوأ اهنع جتني ىتلا تاجيزلا هذه عنمتل ةينويهصلا
 +. دبقلا هذه '.. سين" وأ علسم باو ةيدوهي مآ قم: دالوأ
 نم انه امهنإ .. ليئارسإ ىف اهيدلو لبقتسم روصتت فيك
 نأ نكمي باوبالا لك .. ةقيرع ةلئاع ىلإ نابسنيو ةينغلا ةقبطلا
 .. مارح نبا بقل امهنم لك لمحي كانه امهنكلو .. امهل عتفت
 نيب ةيناثلا ةقبطلا .. نييقرشلا دوهيلا ةقبط ىف ناعضويو
 .. لفسأ ىف امئاد نايقبيس .. اكيرمأ ىف جونزلا ةقبطك دوهيلا
 نل .. ىليئارسإلا عمتجملا ىف امهدحأ زربي نل .. مادقالا تحت
 قك.. نئيجقل اضاق وأ -: ءاوزولل اسيكر انماهنم داو: نوكي
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 ىف نييقرشلا دوهيلا نيب سيل .. ةيلامسأر ةرطيس بحاص
 .. زكارملا هذه ىلإ لصي نم ليئارسإ

 .. نكل
 .. ىردي نم

 اديأ بهذت نلو سيراب ىف هلك رمعلا نيمساي ىقبتس امير |
 .. ليئارسإ ىلإ |

 .: نمت مايالاو
 ىتح اهيلع لقثت ةدحولاو .. اهتدحو ىق اقرغ دادزت بنيزو

 باطخ ىف اهؤاود ناك امير .. هنم تيقش املك ضرملا اهدواعي
 .. نيمساي اهتنبا نم وأ كازيا اهنبا نم هاقلتت

 اهل تلسرأ اهتنباو . ةليوط تاونس ذنم عاض كازيا نكلو
 نم افوخ .. ائيش لوقت ال ةمئاع تاملك ىف تاباطخ ةدع
 اذه دتشا اميرو .. تاباطخلا حتفت ىتلا ةيرصملا تارباخملا
 درت ملف اهل تبتك دقل .. باطخ ىأ لسرت دعت مل ىتح فوخلا |
 ىلإ تلقتنا امبر .. سيراب تكرت امير .. اهناونع تريغ امير .. |

 .. ىردت ال .. ليئارسإ
 .. رابخألا ضعب انايحأ اهل لقنت ةجيدخ اهتقيدص تناكو |
 دعت ملو .. اهارت دعت مل .. تدعتبا اضيأ ةجيدخ نكلو ٌ

 ىرخألا ىه ميقتل ةجيدخ تلقتنا امير .. اهنع تثحب اذإ اهدجت
 .. نيمساي نيبو اهنيب ام عطق ءىش ثدح امير وأ .. سيراب ىف
 تدامتو اهيلع ةيلاعتم لازت ال اهنإ .. رجاه اهتنباو .. ىردي نم
 .. ىسامولبدلا كلسلا تاديس نم تحبصأ نأ دعب اهيلاعت ىف

 ثناك رضم.ىلإ اهجوز عم دوعت: تناك ىتلا ثازللا ىقو
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 ةقش ىف اهجوز عم ميقت نأ لضفتو اهعم ميقت نأ ضفرت
 ىلع اهبساحتل ةدراب تارايز اهترايزب ىفتكتو اهنارجاتسي
 .. اهيبأ ثرا نم اهبيصن

 .. نكلو *
 ةيصخش .. ةيدوهيلا ةيصخشلا ةعيبط ىه هذه تناك امبر

 هيف اهل سيل ىذلا هاجتالاو . اهحلاصم هاجتا ىف الإ كرحتت ال
 .. فطاوعلل ةيصخشلا هذه مامأ ةميق ال .. هنع لوحتت حلاصم
 الإ ىطعت ال اضيأ ىه تالماجملاو تالماجم ىه فطاوعلا
 .. برغملا نم اهدج عم رصم ىلإ اهوبأ ءاج دق و .. حلاصملل
 براقأ وأ مامعأ وأ ةوخا برغملا ىف هل ناك اهدج نأ كش الو
 ..برغملاب ةلئاعلا تالص لك تعطقنا دقو ءاج نأ موي نم هنكلو
 .. برغملا ىف دحأ ىلإ اهدج وأ اهوبأ هبتك باطخ نع عمست مل
 مهتع دحأ اهثدحي مل اهنكلو برغملا ىف براقأ اهل ناك امبرو
 ذنم اهنإ .. اهسفت ىمهو .. مهنم دحأ نع تلأس ىه الو ادبأ
 عمتجملا ركذت ال ىتح اهتخأ تعطاق دقو اهمالسإ تنلعأ
 تناكو اهتيدوهي ىف ةفرطتم اهتخاو .. ةيدوهي اهنأب ىمالسإلا
 ىتح دعابتت تالاصتالاو ةرتف اهب لصتت تلظ دقو ةضيرم
 هراس اهتقيدص نم تاونس دعب تعمس نأ ىلإ .. اهلك تعطقنا
 :. للا اهمحر .: تتام اهتخا:نآ

 بلغت ىتلا ةيصخشلا .. ةيصخشلا هذه تسكعنا امير
 .. اهدالوأ ىلع تسكعنا .. ةيفطاعلا ىلع ةيعقاولا حلاصملا

 .. نكلو
 .. هللا راج ىمهف وه هيناعت ام ىسقأ
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 اذه .. اهجوز ادبأ نكي مل هنإ .. ةرارم ىف بنيز مستبتو

 .. اهرهظم ةيطغت الإ ةميق هل نكي مل ىقرعلا دقعلا
 راظتنا ىف هلك عوبسألا ىضقت تناك دقق كلذ مغرو

 لك تناكو .. ءاعبرألاو دحالا .. امهيف هارت نيذللا نيمويلا
 هل اهسفن دعت فيك ركفت .. نيمويلا نيذهل ادادعا اهمايأ
 دقو .. هل مدقت اذام .. هل سبلت اذامو .. هل ىكحت اذام ..ةأرماك
 اهتثونأ لكب ظفتحت لازت ال ىهو نيسمخلاو ةسماخلا تلصو

 ..اهدسج ذخأي دسج ىلإ .. شارفلا ىف لجر ىلإ اهتجاح لكبو
 اهودعيل ءابطألا لك اهلوح عمجت تناك ضرمت تناك امدنعو
 ءابطألل اكلم اهمايأ ىقاب تحبصأ ىتح ءاعبرألاو دحألا ىمويلا
 ىفختف .. ملأتت .. ةضيرم ىهو انايحأ هلبقتست تناك اهنأ لب ..

 .. اهتثونأ هل مدقتو اهمالآ متكتو اهضرم هنع

 .. ةمهم ىف دفوم هنأ اهل لوقي هنإ .. ريغتي أدب ىمهف نكلو
 اذام الو ناك نيأ ىردت نأ نود دوعي مث .. الماك ارهش بيغيو

 ارهش ..اهريخي نأ نود بيغي حبصأ مث .. هتمهم تناك
 لوقي ال هريتركسو .. هريتركسب لصتت نأ تدوعت .. نيرهشو
 هنأك .. تامدخلا نم هبلطت ام لكب اهل موقي هنكلو .. ائيش اهل

 .. اهسفنل فرتعت تأدب نأ ىلإ

 .. رخآلا وه عيضي ىمهف نإ

 .. هدالوأو هتجوزل غرفتيل اهنم برهي
 نأ عيطتست نلو .. هقح اذه .. ةرسح ىف تمستباو

 .. نيتسلا ىف اهنإ .. تخاش اهنأ فرتعت نأ بجيو ..هدرتست
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 ىتح .. هذخاي ءىش اهيف قبي ملو .. هيرغي ام اهيف دجي دعي مل
 .. هيفكي ام هنم ذخأ هب معني ىذلا اهؤارث

 امك ىسول دوعت ال اذامل .. بيجع ساسحا انايحأ اهمهاديو
 سيراب ىلإ رفاستو ةيدوهي دوعت .. ىوادنه نايسول .. ٌكناك
 دجت اهلعل ليئارسإ ىلإ رفاست وأ .. نيمساي اهتنبا عم شيعتو
 ضرأالا ىف تومت .. اهينيع ىف وهو تومتو كازيا اهنبا
 دقل .. عيطتستت ال اهنإ .. ال نكلو .. داعيملا ضرأ ىف ..ةسدقملا
 هتنب موي لك .. رصم ىف .. انه اهمايأ نم موي لك. تنب
 وه حاجنلاو .. حاجنلا نم ةعمل هيف تقلطأ موي لك .:اهسفنب
 اهنإ .. كنظو ىف تنأف تحجن امنيأ ...نطولا ىف... ةايحلا
 نإ .. اهدجو افوكرت اهدالوآ نأ درجلل مدنت نأ بجي. ال
 .. انه ىقيتسو .. اهدالوآ نم اهب قصلا اهتايح نم هتذخأ ام
 . اهحاجن بارت ىف نفدتو .. انه تومتو

 كلامزلا ىف اهيف ميقت ىتلا ةقشلا كرتت نأ تررقو
 ىف ميقت تناك دقل .. ةّيروصنملا تيب ىف رقتستو اهرجؤتو
 نآلا اهديري ىمهف نكلو .. ىمهف نم ةبيرق نوكتل ةقشلا
 .. ةديعب

 فارشالا ىف موي لك ىضقت ةيروصنملا ىف اهمايأ تشاعو
 ىوس تيبلا ىف اهعم سيلو .. مئاهبلاو لحنملاو ةعارزلا ىلع
 .. ةييجع .. ةنيرقلا ةيرقلا لهآ نم ناتأرما :. ةرضخو ةميعن
 سحت .. ةرضخو ةميعن نيبو اهنيب ىوق براقتب سحت اهنإ
 .. اهتدحو لك نآلمت امهناأك

 .. ا ربوتكأ برح تأدبو

 نأ نود برح لك ىف اهتداعك اهموي لك ىكبت تطقسو
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 ,. تخانم ةاخا لتقي' هكازيآ انهذبا ليَخَتَت امير..: ىكبت اذاملائرت
 ةرئاح ىهو .. رجاه اهتخأ لتقت ىهو نيمساي اهتنبا ليختت أ
 .. رخآلا ىلع رصتني نم ىردت ال

 دوجو عبتتت نويزفيلتلا ةشاش ىلع عزج ىف اهينيع زكرتو
 نيب هرت مل اهنإ .. كازيا اهنبا مهنيب لعل دوهيلا ىرسالا
 ,.ةيرصم اهنإ .. حويرضملا هلتق :. هولتق .. ِتاَم هلعل .. ىرتسإلا
 . اهنبأ تلتق ىتلا مالا اهنإ

 ىفو .. ىرخأ ةرم ةضيرم تطقس ىتح عايضلا اهب دتشاو

 هاج د. هابظألا اهلوح غمجتو .: للشتلاب تبيصأ ةرملا هذه
 .. ةرضخو ةميعنل اهكرت مث ةرم اهرازو ىمهف

..6 

 رابخأ ىلإ عمتستو دوعتل اهشارف نم موقت نأ بنيز تمهو
 ققحت يل ىتح.... ىيدازلا'تاطخم ىف :مالسلا تانضواقم
 دوعت لف .. نيمساي دوغت له .. كازيا اهيلإ دوعي له .. خالسلا
900 

 نع ففخت اهنأك دهنتت ىهو ةضيرم ةماستبا تمستباو
 مالا شانمعإم يبضتااًسهتإ ..اهدجو اهوكرت دقل.:: الا. اهسفنا
 .. اودوعي نل مهنأ

 موقت ىهو هيلع دنتست ىذلا زاكعلا طقتلت اهدي تدمو
 : تحاصو .. ضرألا ىلع تطقسو اهدي هنم تتلفأف ىشمتو

 8 999 8 ىدحو انه ىنوكرتتال
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